
 
Projektni konzorcij 

 
 

BUILD YOUR        
ENGLISH 

Krepitev jezikovnih veščin študentov, diplomantov gradbenih šol 
in gradbenih delavcev s pomočjo računalniške aplikacije, ki  

omogoča samostojno učenje tehnične angleščine. 
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...in izboljšajte svoje 
jezikovne  

kompetence! 
  

Tečaj tehnične  

angleščine za  

gradbeni sektor. 

Projekt se financira iz programa Leonardo 

da Vinci. 

www.buildyourenglish.eu 

http://buildyourenglish.eu/
http://www.pzpb.internetdsl.pl/
http://www.innowacjapolska.pl/
http://www.emi.eu/
http://www.ecomen.eu/
http://www.sgg.si/


 

 
Ideja: 
Globalizacija je izpostavila pomen  
komunikacije med ključnimi akterji v  
gradbenem sektorju. To je še bolj izrazito s 
pojavom evropskega odprtega trga dela in 
dejstva, da veliko gradbenih podjetij v Evropi 
deluje v tujini. 
BUILD Your ENGLISH projekt poziva k  
izboljšanju komunikacijskih sposobnosti 
akterjev v procesu gradnje, zlasti med mladi-
mi, ki začenjajo svojo poklicno kariero. 
 
Izboljšanje jezikovnih spretnosti slušateljev 
gradbenih šol in gradbenih delavcev, ki jim 
bodo omogočile razširiti svoje poklicne  
kvalifikacije in nemoteno delo pri  
vsakodnevnih operacijah. 

 
Cilji: 
• ustvariti ustrezno metodologijo za  
usposabljanje, vključno s slikovnim in slušnim 
gradivom, animacijami in 3D-grafiko za  
podporo uporabe programske opreme 
• ustvariti računalniško aplikacijo, ki bo  
uporabnikom omogočala samostojno učenje 
tehnične angleščine 
• izboljšati znanje tehnične angleščine za 
komunikacijo na gradbiščih in pri  
vsakodnevnih operacij 
• izboljšati pogoje za varnost in zdravje pri 
delu s pomočjo izboljšane komunikacije med 
gradbenim osebjem 
• povečati mobilnost delovne sile v Evropski 
uniji 
 

 

 
Podrobnosti: 
· Priprava interaktivnih učnih gradiv za  lažje 
in hitreje samostojno učenje uporabnikov. 
Ta gradiva bodo vključevala: 

 Kratki filmi; 
 Animacije; 
 Dialogi; 
 Vaje za slušno razumevanje; 
 Pisne vaje; 

 Priprava dodatnih gradiv s smernicami za 
učitelje/mentorje 
 
 
Moduli: 
 Modul 1: Osnovni gradbeni elementi 
 Modul 2: Objekti na gradbišču in  
 organizacija gradbišča 

 Modul 3: Komuniciranje 

 Modul 4: Tehnična dokumentacija in 
zdravje in varnost pri delu na gradbiščih  

 

 
Predviden vpliv: 

• podpora učenju angleškega jezika v šolah, 
povezanih z gradbeništvom 
• izboljšanje strokovnega znanja delavcev pri 
uporabi tehnične angleščine 
• izboljšanje komunikacije in zdravja in  
varnosti pri delu med akterji v sektorju  
gradbeništva 
• izboljšanje kakovosti delovne sile v državah 
EU 

 
Ciljne skupine projekta: 
 učenci gradbenih šol 
 gradbeni delavci 
 učitelji angleškega jezika 

 nekvalificirani  delavci, ki želijo izboljšati 
svoje znanje tehnične angleščine  

 
Predpostavlja se, da upravičenci obvladajo 
osnovna jezikovna znanja. 
Na primer: sposobnost razumevanja kratkih 
odlomkov iz govorjene angleščine in sposob-
nost za vprašati ali odgovoriti na vprašanja. 

 
Rezultati projekta: 
 metodologija za usposabljanje s  
        pomočjo uporabe multimedijskih gradiv 
 računalniška aplikacija za samostojno 

učenje tehničnega angleškega jezika 
 smernice za poučevanje z ustreznimi 

gradivi  
 
Pozitivni vplivi projekta 
Projekt kratkoročno vpliva na razvoje delovne 
sile, hkrati pa na srednji in dolgi rok omogoča 
povečanje števila kvalificiranih delavcev, 
zaposlenih v gradbenem sektorju. 


