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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.

MI ÚJSÁG?
A Build Your English alkalmazás majdnem kész. A projekt partnerei 2013.
decemberére és 2014. januárjára terveznek BYE workshopokat és teszt
tanfolyamokat.

A workshopok tartása hatalmas lehetőség a lehetséges felhasználóknak
bemutatni a BYE alkalmazást, és a meghívottaknak lehetőségük lesz részt venni a
tanfolyamok tesztelésében. A tesztelők egy értékelő kérdőív alapján fogják
minősíteni az elkészült programot.
Továbbá szeretnénk ellenőrizni, hogy a BYE alkalmazás hozzájárul-e a nagyobb
tudás megszerzéséhez a műszaki angol nyelv terén. Ennek érdekében minden
egyes résztvevőnek két egyforma tesztet kell kitöltenie – egyet az alkalmazás
indítása előtt, és egyet az alkalmazás befejezésekor.
Ez a három forma lesz kiosztva a résztvevők között a workshopok során.
Lehetőség lesz csatlakozni a teszt tanfolyamokhoz az interneten keresztül.
Levelet küldünk a lehetséges érdeklődők számára minden partner országban.

A BUILD YOUR ENGLISH SZOFTVER
A BUILD YOUR ENGLISH szoftvert kifejlesztettük, és tökéletesen néz ki .
Csaknem két év munkájával átlátható angol tanulási eszközzé fejlesztettük. Az
alkalmazást a lehetséges felhasználók szükségleteinek megfelelően alakítottuk ki.
A megbízható Build Your English szoftver egy felhasználóbarát kinézeten
keresztül 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.

BUILD YOUR ENGLISH

Page 1

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.
Coventry University rövid bemutató filmeket vett fel a BYE alkalmazás számára
készített forgatókönyvek szerint.
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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/
Project events:
Egy további találkozót tervezünk Krakkóban 2014. január 9-10.
között.
A zárókonferencia Varsóban less 2014. február 12-13-án.
Látogass meg:
www.buildyourenglish.eu
Kapcsolat:
projekty@pzpb.com.pl
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