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BUILD YOUR ENGLISH
Krepitev jezikovnih sposobnosti študentov,
diplomantov gradbenih šol in gradbenih
delavcev s pomočjo računalniške
aplikacije, ki omogoča samostojno učenje
tehničnega angleškega jezika.
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Vsebina
 KONČNO ODŠTEVANJE
 BUILD YOUR ENGLISH
PROGRAMSKA OPREMA –
KONČNI PRODUKT
 DRUGI SORODNI PROJEKTI
 POVZETEK
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske
komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.

KONČNO ODŠTEVANJE
Do konca projekta je ostalo le še nekaj dni. Aplikacija Build Your English je skoraj
končana. V državah partnerjev so se odvijale delavnice in poskusni tečaji.
Koristniki projekta, ki so pri tem sodelovali, so aplikacjo BYE ocenili kot zelo
zanimiv in uporaben učni pripomoček. Poročilo o raziskavi, ki je potekala med
preizkusnimi tečaji, je na voljo na spletni strani BYE. Zaključimo lahko, da je
naloga uspešno opravljena. 

Zaključna konferenca, ki je projekt povzela, je 13. februarja 2014 potekala v
Varšavi. Udeležilo se je je okoli 60 gostov, med njimi ravnatelji, predsedniki
gradbenih podjetij, gradbeni delavci, študenti tehničnih šol, predstavniki
poklicnega izobraževanja in še mnogi drugi.

Konferenco je otvoril Jan Styliński, direktor PZPB, Maciej Siemiątkowski pa je
predstavil idejo projekta ter izdelan produkt. G. Józef Zubelewicz, direktor
podjetja ERBUD S.A., je povabljenim prikazal kratko zgodovino poljskega
gradbenega trga od osemdesetih let prejšnega stoletja ter pomembnost učenja
tujih jezikov za vstop na trg dela. Ga. Barbara Krakós, ravnateljica tehniške šole,
je predstavila svoja stališča glede učenja tujih jezikov, zlasti angleščine. Poudarila
je, da je srednja šola najboljše obdobje za pridobivanje specifičnih znanj. Ga.
Danuta Sołtyska, ki je predstavljala varšavsko tehnološko univerzo, je
udeležencem pojasnila, da je učenje tujih jezikov izjemno pomembno tudi na
tretji stopnji izobraževanja.
Vsak udeleženec je prejel USB ključek s skrajšano različico tečaja Build Your
English. Celotna različica bo na voljo marca na spletni strani Build Your English
www.buildyourenglish.eu .

BUILD YOUR ENGLISH PROGRAMSKA
OPREMA – KONČNI PRODUKT
Programska oprema BUILD YOUR ENGLISH je zdaj končana. Skoraj dve leti je
nastajala kot transparenten učni pripomoček za učenje angleščine. Aplikacija je
bila razvita v skladu s potrebami potencialnih uporabnikov. Zanesljiva
programska oprema omogoča dostop do aplikacije Build Your English prek
uporabniško prijaznega vmesnika.
Program vsebuje še dodatne možnosti, kot so besednjak, učni posnetki, slovnična
pomoč, dodatne vaje za učitelje in uganke.
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Vsebine lekcij in primere so ustvarili s projektni partnerji. Vsak partner je
odgovoren za en modul.
Modul 1 Osnovni konstrukcijski elementi – ECOMEN
Modul 2 Objekti na gradbišču – PZPB
Modul 3 Komuniciranje in zaposlovanje – EMI
Modul 4 Tehnična dokumentacija ter zdravje in varnost pri delu na gradbiščih –
SGG
Grafične vsebine, kot so slike, kratki filmi, so bili pridobljeni zahvaljujoč
gradbenim podjetjem in drugim gospodarskim družbam, povezanim z
gradbeništvom. Omogočeno je bilo tudi fotografiranje in snemanje kratkih filmov
na gradbiščih in objektih družb.
Build Your English je sestavljen iz štirih modulov, vsak pa je razdeljen v petnajst
lekcij, vključno z različnimi vajami. BYE tečaj tehnične angleščine se nanaša na
EQF stopnjo A2.

DRUGI SORODNI PROJEKTI
Kvalifikacije,
IKT
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v

gradbenem

sektorju.

e-SKILL je project, ki ga delno financira program EC Leonardo da Vinci in je namenjen podpori nizko in nekvalificiranim
gradbenim delavcem, da izboljšajo svoje sposobnosti in »zelene kompetence« ter pridobijo formalno potrdilo, veljavno v
Evropi.

PROJECT PARTNERS

BUILD UP Skills je nova strateška iniciativa v okviru programa Intelligent Energy
Europe (IEE) (Poziv za projektne predloge 2011-2013) z namenom vzpodbuditi
Contact:
vseživljenjsko ali nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
of obrtnikov in

drugih gradbiščnih delavcev in inštalaterjem
e-skill@equipohumano.net
različnih sistemov v
gradbenem sektorju. Končni cilj je povečati število usposobljenih delavcev
e Evropi, za prenovo stavb v visoko energijsko učinkovite, kot tudi gradnjo
novih, skoraj nič energijskih stavb. Pobuda se nanaša znanja v zvezi z
energetsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije v vseh vrstah zgradb.
http://www.buildupskills.eu/

Obiščite nas:
www.buildyourenglish.eu
Kontakt:
projekty@pzpb.com.pl
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