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BUILD YOUR ENGLISH
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graduates from construction schools and
construction workers through creating
computer application enabling self-learning
technical English language.
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MI ÚJSÁG?
A projektünk felénél járunk. Eddig egész jó. A négy modul első öt leckéjét
kifejlesztettük és elkészültek elektronikus verzióban. Néhány további lecke
vázlata már majdnem elkészült, és már csak a megfelelő grafikára és kinézetre
kell átszerkeszteni. A BYE alkalmazás első részének bemutatása a Build Your
English weboldalon less megtalálható www.buildyourenglish.eu .

A törekvéseink és munkánk jól és jó irányba haladásának biztosítására
eldöntöttük, hogy kezdeti teszt tanfolyamokat szervezünk. Ezeket a kezdeti teszt
tanfolyamokat a Build Your English projekt életútjának első három hónapjában
vittük végbe. Ennek a tevékenységnek a célja a BYE szoftver és képző program
mintájának érdekeltek általi kiértékelése volt. A kiértékelés alapja egy értékelő
kérdőív volt a BYE alkalmazás mintájáról, kivitelezéséről, kinézetéről stb. Az
eredmények és a javaslatok nagyon sokat segítettek a konzorciumnak a BYE
szoftver kezdeti ötletének továbbfejlesztése terén, és a termékfejlesztés jó
munkájának elindításában. A fenti tevékenységek részleteit a kezdeti teszt
tanfolyamok Jelentésében találhatóak.

A BUILD YOUR ENGLISH SZOFTVER
A BUILD YOUR ENGLISH szoftvert kifejlesztettük, és tökéletesen néz ki . A
projekt életútjának első évében kifejlesztettük az átlátható alkalmazás kinézetet,
a szoftver motorját erősebbé tettük, és egy pár opciót hozzáadtunk, amelyeket
eredetileg nem terveztünk az alkalmazásba, pl. szótár, útmutató filmek, kvízek
stb.
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A leckék és példák tartalmát a projektpartnerek hozták létre. Minden partner egy
modulért felelős.
Modul 1 Alap építőelemek - ECOMEN
Modul 2 Építési helyszíni felszerelések – PZPB
Modul 3 Kommunikáció és foglalkoztatás – ÉMI
Modul 4 Műszaki dokumentáció az E&B terén – SGG
A grafikai tartalom, mint a képek, rövidfilmek az építési cégeknek és egyéb
építési szektorhoz kapcsolódó cégeknek köszönhetően gyarapodtak. Lehetővé
tették, hogy fényképeket és rövidfilmeket készítsünk a cégek építési területén.
Coventry University – A projekt angol partnere felelős a videóanyagok
felvételéért és a képzési modulok rövid jeleneteiért.

A szoftver második részének befejezését 2013 májusára tervezzük.
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Az e-SKILL projektet az Európai Bizottság Leonardo da Vinci Programja támogatja, és célja az alacsonyan képzett és
képzetlen építési munkások támogatása ahhoz, hogy fejlesszék a zöld képességeiket és hogy egy hivatalos elismerést
kapjanak egész Európában.
www.e-skill.eu

PROJECT PARTNERS

A BUILD UP Skills egy új stratégiai kezdeményezés az Intelligent Energy Europe
(IEE) program keretében (Ajánlati felhívások 2011-2013) az építési szektor
kézművesei és más helyszíni építési munkásai and rendszerszerelői
Contact:
folyamatos képzésének és továbbképzésének felgyorsítására.
A végső cél a
képzett munkások számának növelése egész
Európában,
hogy nagy
e-skill@equipohumano.net
energiahatékonyságú felújításokat és új, közel nullenergiás épületeket tudjanak
megvalósítani. A kezdeményezés az energiahatékonysággal és megújuló
energiákkal kapcsolatos képesítéseket célozza meg minden fajta épület esetén.
http://www.buildupskills.eu/
Projektesemények:
Partnertalálkozó – Budapest 2012. szeptember 20-21.
Partnertalálkozó – Krakkó 2013. január 31.-február 1.

Látogass meg:
www.buildyourenglish.eu
Kapcsolat:
projekty@pzpb.com.pl
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