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BUILD YOUR ENGLISH
Diákok, építőipari iskolák végzősei és
építőipari dolgozók nyelvi képességeinek
erősítése számítógépes alkalmazás
létrehozásával, mely lehetővé teszi a
műszaki angol nyelv önálló tanulását.
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A Build Your English projektet az Európai Bizottság
támogatásával finanszírozták.
Ez a cikk kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és az
Európai Bizottság nem vállal felelősséget a bennük
található információk bármilyen felhasználása esetén.

VÉGSŐ VISSZASZÁMLÁLÁS
Csak néhány nap van hátra a project végéig. A Build Your English majdnem kész.
Build Your English műhelyek és teszt tanfolyamok zajlottak le a
partnerországokban. Az eseményen résztvevő haszonélvezők a BYE alkalmazást
nagyon érdekesnek és hasznos tanulási eszköznek tartották. A BYE teszt
tanfolyamok során végzett kutatás jelentését feltöltöttük a BYE weboldalra. Úgy
tűnik, a küldetést teljesítettük. 

A projektet összegző záró konferenciát Varsóban tartottuk 2014. február 13-án.
Körülbelül 60 vendég vett részt a találkozón, többek között igazgatók, építési
cégek elnökei, építési alkalmazottak és munkások, műszaki iskolai tanulók,
szakoktatási képviselők és még sokan mások.

A konferenciát Jan Styliński, a PZPB vezérigazgatója nyitotta meg, majd Maciej
Siemiątkowski bemutatta a projekt ötletét és a végterméket. Józef Zubelewicz, az
ERBUD S.A. vezérigazgatója előadta a meghívott vendégeknek a lengyel
építésügyi piac rövid történetét a 80-as évektől napjainkig, és az idegen nyelv
tanulásának fontosságát a munkaerőpiacon. Barbara Krakós műszaki
szakközépiskolai igazgatónő kifejtette a nézőpontját az idegen nyelvek
tanulásáról, különösen az angol nyelv kapcsán. Rámutatott, hogy a középiskola
ideje a legjobb a szaktudás megszerzésére. Danuta Sołtyska, a Varsói Műszaki
Egyetem képviselője elmagyarázta a résztvevőknek, mennyire fontos az oktatás
harmadik szintjén az idegen nyelvek tanulása.
Minden egyes résztvevő kapott egy pendrájvot a Build Your English tanfolyam
rövidített változatával. A teljes változat márciusban lesz elérhető a Build Your
English weboldalon www.buildyourenglish.eu.

BUILD YOUR ENGLISH SZOFTVER
– VÉGTERMÉK
A BUILD YOUR ENGLISH szoftver készen van. Csaknem két év munkájával
átlátható angol tanulási eszközzé fejlesztettük. Az alkalmazást a lehetséges
haszonélvezők szükségleteinek megfelelően alakítottuk ki. A megbízható Build
Your English szoftver egy felhasználóbarát felület segítségével ad hozzáférést a
Build Your English alkalmazáshoz.
A program tartalmához további opciókat adtunk, mint a szójegyzék, útmutató
filmek, nyelvtani tanácsok, további feladatok a tanároknak és kvízek.
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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/PZPB
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.
A Build Your English négy modulból áll, minden modul tizenöt leckére van osztva,
melyek különböző feladatokat tartalmaznak. A BYE műszaki angol tanulási
tanfolyam az EQF A2-es szintjén alapul.

MÁS KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK
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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
Contact:
kézművesei és más helyszíni építési munkásai and
rendszerszerelői
folyamatos képzésének és továbbképzésének e-skill@equipohumano.net
felgyorsítására. A végső cél a
képzett munkások számának növelése egész Európában, hogy nagy
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/

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