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Glavni cilj projekta Build Your English je omogočiti mladim in gradbenim
delavcem, pridobiti ustrezno usposobljenost na področju znanja tehničnega
angleškega jezika. Da bi to dosegli,projekt vključuje naslednje cilje:
 ustvariti ustrezno metodologijo za usposabljanje v podporo uporabi
programske opreme, vključno s slikami, glasove, animacije in 3D grafiko
 ustvariti računalniško aplikacijo, ki omogoča uporabnikom samostojno
učenje tehničnega angleškega jezika
 izboljšati jezikovne sposobnosti
tehničnega angleškega jezika za
komunikacijo na gradbiščih in pri vsakodnevnem delu
 izboljšati pogoje za uspešnost na področju varnosti in zdravja pri delu na
gradbiščih s pomočjo izboljšane komunikacije med gradbenim osebjem
 izboljšati pogoje za povečanje mobilnosti delovne sile v Evropski uniji

Nekaj podrobnosti:
• pripravljena bodo interaktivna gradiva za usposabljanje, ki bodo
uporabnikom omogočala lažje in hitrejše samostojno učenje. Ta gradiva
bodo vključevala: kratke filme, animacije, pogovorna okna, vaje za
slušno razumevanje, pisne vaje itd.
• pripravljena bodo dodatna gradiva s smernicami za učitelje in
mentorje

• pripravljena bo ustrezna metodologija za usposabljanje v podporo
uporabi programske opreme, ki bo vključevala avdio-vizualne vaje,
animacije in 3D grafike - projektni upravičenci so večinoma mladi
Predpostavlja se, da upravičenci obvladajo osnovna jezikovna znanja.
Na primer: sposobnost razumevanja kratkih odlomkov iz govorjene
angleščine in sposobnost za vprašati ali odgovoriti na vprašanja.

Ciljne skupine projekta:
učenci gradbenih šol
gradbeni delavci

učitelji angleškega jezika
nekvalificirani delavci, ki želijo izboljšati svoje znanje tehničnega angleškega jezika
Rezultati projekta:

metodologija za usposabljanje s pomočjo uporabe
multimedijskih gradiv
računalniška aplikacija za samostojno učenje tehniškega
angleškega jezika
smernice za poučevanje z ustreznimi gradivi
spletna stran projekta 'Build Your English'

Faze projekta
WP1 Projektno vodenje
WP2 Diseminacija in evaluacija projekta
WP3 Priprava metodologije
WP4 Priprava Modula 1 »Osnovni gradbeni elementi«
WP5 Priprava Modula 2 »Objekti na gradbišču in organizacija gradbišča«
WP6 Priprava Modula 3 »Komuniciranje«
WP7 Priprava Modula 4 »Tehnična dokumentacija in zdravje in varnost pri
delu na gradbiščih
WP8 Priprava programske opreme
WP9 Testni tečaji
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Obiščite našo spletno stran:

www.buildyourenglish.eu

