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A SKILLCO PROJEKT
A SKILLCO egy innovatív projekt az építőipar területén felbukkanó képzettségi
hiányosságok megszüntetésére. Három éves együttműködést jelent szakképző
iskolák, képzési központok képviselői, nemzeti szabályozó testületek és az építőipar
képviselői között európai uniós és nemzeti szinten, melynek résztvevői Németország,
Magyarország és Szlovénia.
A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által kordinált SKILLCO
projekt összefogja a német, magyar és szlovén építőipari munkaadói szervezeteket és
szakképző
intézményeket,
valamint
az
EU
építőipari
munkáltatóinak
ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari szövetséget (FIEC).
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HÍREK AZ ELMÚLT HAT HÓNAPBÓL
2017. JÚNIUS 29- 30 -ÁN KECSKEMÉTEN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A
MÁSODIK PARTNERTALÁLKOZÓ.

A második partnertalálkozó házigazdája a Kecskeméti
Szakképzési Centrum volt és a találkozó a
Bács -Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában
kapott helyet. A partnerek megbeszélték az első félév
eredményeit, megvitatták az előttük álló feladatokat, valamint az
adminisztratív tudnivalókat, kérdéseket, illetve sor került a
vezetői és a technikai bizottság ülésére is.
Mivel ez már a második találkozó volt, a partnerek már ismerték
egymást, tapasztalatot cseréltek, szabadabban elmondták
ötleteiket. Kellemes hangulatban telt a találkozó.
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A megbeszélés után az első napon a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy egy folyamatban lévő
magyarországi építkezésen szakmai látogatást tegyenek Kecskeméten. Az épülőfélben lévő
különböző szobák és helyiségek megtekintése közben az építésvezető elmagyarázta a
munkafolyamatokat és válaszolt a partnerek kérdéseire.
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2017. OKTÓBER 9 -10-ÉN DÜSSELDORFBAN, NÉMETORSZÁGBAN KERÜLT SOR A
HARMADIK PARTNERTALÁLKOZÓRA
A harmadik partnertalálkozó házigazdája a NyugatNémetországi Iparkamara (WHKT) volt, mely egy
regionális német ernyőszervezet, melynek helyszíne a
kamara új székhelye volt.

A
találkozó
során
a
partnerek
megegyeztek a projekt követkető fázisában
várható feladatokról és határidőkről. Főleg
a tanulási egységek kidolgozására és a
négy azonosított és kiválasztott ágazati
hiányosságokra összpontosítottak.
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Az első napon a partnerek lehetőséget
kaptak, hogy ellátogassanak a regionális
Építőipari Képzési Központba, ahol
nagyobb betekintést nyerhettek a német
duális rendszerbe és a képzési központ
néhány tanműhelyébe is benézhettek és
láthatták a diákokat munka közben.

Markus Crone igazgató úr elmagyarázta az építőipar területén működő német
szakképzési rendszert és elmondta, hogy körülbelül 300 képesítés található a
szakképzési szinten, miközben a harmadik képzési szinten több, mint 100000
képesítés van Németországban, amivel a hagyományos szakképzési
rendszernek nagyon nehéz felvenni a versenyt, így a szakképzésbe beiratkozó
tanulók százalékos aránya nagyon sokat változik évről-évre, jelenleg ez az
arány kissé csökkenő tendenciát mutat.
A tanulási kimenetek is megvitatásra kerültek a találkozón, melyek magukba
foglalják a tudást, készségeket, képességeket, a standardizált képzési szintek
figyelembe vételével. Fontos, hogy figyelembe vegyék, hogy egy bizonyos
képzési szinten mit képes megcsinálni egy tanuló, miután teljesített egy képzési
ciklust.
Minden partnerországnál figyelembe veszik a nemzeti képesítéseket és
hozzákapcsolják a már kidolgozott képzési programokhoz.
A képzési idő használata mellett döntöttek a résztvevők az ECVET pontok
helyett. A képzési idő azt az időt jelenti, mely minden tanulónak szükséges a
képzés elvégzéséhez.
A képzési anyagok elkészítésével kapcsolatos módszereket is megvitatták a
partnerek, melynek során meghatározták, hogy nem csak kézikönyv
formájában jelenik meg a képzési anyag, hanem gyakorlatokkal, tesztekkel és
gyakorlati példákkal is tarkítják.
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MI TÖRTÉNT EDDIG?
Azért, hogy az építőipari szakmákat tanító szakképző iskolákba és központokba beiratkozó
tanulóknak, építőipari dolgozóknak több lehetőségük legyen és az európai építőipari cégek
versenyképessége növekedjen, szükség van a dolgozók készségeinek, tudásának és képességeinek a
fejlesztésére. Azért fontosak ezek a tendenciák, mert csak így tud az ágazat megfelelni a jelenlegi piaci
szükségleteknek és erősíti a tudást az építőipari szektorban.
A SKILLCO projekt célja, hogy azonosítsa a legsürgetőbb és legszéleskörűbb képzettségi hiányosságokataz építőipar jelenében és jövőjében, és tanulási egységeket, képzési
anyagokat és végül egy mobilapplikációt fejlesszen ki, melyek
segítségével ezeket a hiányosságokat ki lehet tölteni.
Az első lépésként a partnerek elemezték a már meglévő adatokat,
melyeket régi tanulókkal és építőipari cégek képviselőivel készített
interjúkból nyertek, így betekintést nyertek a különböző területekbe,
melyek kiindulási pontot biztosítottak a tovább lépéshez. Minden
országban két fókuszcsoport- találkozót szerveztek, és az itt talált
adatokat tovább vizsgálták és elemezték. További tanulmányozásokkal
folytatódott a munka a cégek képviselőivel készített interjúk
segítségével, melyben a humánerősforrás részleg és az ügyvezetők
magyarázták el képzési szükségleteiket, terveiket és politikájukat
általánosságban.
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EREDMÉNYEK
Az interjúk során a készségek skálája, melyből választani lehetett, nagyon bő volt, így a partnerek
dönthettek arról, hogy szűkítik a megnevezett készségek számát. Ahhoz, hogy értékelni lehessen a
készségekbeli hiányosságokat az építőiparban, a fókuszcsoport találkozókat és interjúkat különböző
nagyságú építőipari cégek képviselőivel készítették. A fő cél az volt, hogy olyan készség hiányosságokat
találjanak, melyek az kicsitől a nagyobb méretű vállalkozásokig mindenhol megtalálhatóak. Az elméleti
kutatások, a fókuszcsoport interjúk, cégekkel készített interjúk, valamint a régi diákokkal készített
interjúk megrendezésre kerültek mindhárom partnerországban (Németország, Szlovénia, Magyarország).
Az adatok gyűjtése során nagy mennyiségű és különböző készség, képesség és tudás, valamint a
jelenlegi oktatási rendszerben található létező hiányosságok kerültek napvilágra. Különös figyelmet
szenteltek az ágazati készség hiányosságok kutatásánál az eltűnő félben lévő értékes készségeknek
(melyek az iparhoz, hagyományokhoz stb. kapcsolódnak) és a négy kiválasztott hiánykészségnek. A
speciális tárgyak faszerkezetei (mint a környezettudatossághoz tartozó készség) fontos eltűnőfélben lévő
készségnek tűnik Szlovéniában és Németországban, Magyarországon pedig a fecskefal tartozik ehhez a
kategóriához. Mivel ezek a technikák javarészt a hagyományos építkezéshez tartoznak és regionálisan
jellemzők, a turizmus részét képezik, a partnerek úgy döntöttek, hogy szakemberekkel rövidfilmet
készítenek róluk, így rögzítik az eltűnőfélben levő környezettudatossághoz tartozó készségeket. A
rövidfilmek elérhetőek lesznek az alkalmazásban, ami éppen fejlesztés alatt áll és az első alfa verzió
androidos készülékekre 2019 elejére várható.
A fókuszcsoport találkozók és kérdőívek elemzését követően különböző készségek kerültek
megállapításra az alapján, melyik országban, milyen fontossággal bírnak. Ezt követően a partnerek
kiválasztották azt a négy hiánykészséget, melyeket a legfontosabbnak találtak.
A négy készség a következő:
Szövegértés
Számolás
Munkahelyi biztonság és egészség
Környezettudatosság
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Gondolatok a cégek képviselőivel készített interjúkból:
„Az építőipar nem egy szakma, amit teljesen meg lehet tanulni az iskolában, az csak egy részét
jelenti. A másik része a munkában szerzett tapasztalat, találékonyság és az élethosszig tartó tanulás.
Az építőiparban minden termék egyedi…. minden ház más, minden híd más, minden földmunka más.”
(mr. Ožbej Marc, HR részleg vezetője, Kolektor CPG d.o.o.)
“A munkahelyi biztonság. Az építőipari baleseteknél a legmagasabb a halálos balesetek száma,
valamint a szakmai ismeretek hiányosságai, melyek a minőségi munkavégzésre kedvezőtlenül hatnak.
Egyre több olyan probléma van, amely komoly anyagi károkat is okoz a megrendelőnek. “ (DÉSZKER LLC Debrecen-Tóth Istvánné)
“Az e-napló ismeret, továbbá minden olyan szoftver és technológia ismerete, ami a napjainkban
elengedhetetlen. A természeti környezetet legkevésbé károsító technológiák ismertetése, alkalmazása.
A hulladékhasznosítási ismeretek bővítése. A zöldenergiák minél jobb hasznosítása /napenergia,
földhő/. A passzívház minőségű technológia ismerete, alkalmazása.“ ( STRABAG -Hajdú Melinda)
“ Nos, nem tudok pontosan megnevezni egy eltűnőfélben lévő készséget sem, mert mind nagyon
veszélyes volt és nem volt jó hatással az egészségre (vagyis dolgozni a bontógolyóval vagy a faltörő
kossal)” (BST Oberhausen-M Pfeiffer)
„Ha nem így lenne, nagyon sokáig élnének. Szövegértés és a számolás a vezetői rétegnél jól működik.
A dolgozók is tudnak, de csak a vezetők rendelkeznek mélyebb tudással ezen a területen.” ( BST
Oberhausen-M.Pfeiffer)
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
A következő fázisban, a partnerek interjút készítenek minimum három építőipari céggel és a fő
feladat az oktatóanyag kidolgozása lesz, feldolgozva a hiánykészségekkel kapcsolatban
azonosított jó és rossz gyakorlatokról készült fotókat és videókat is.
A tervezett új ágazati rövidfilmek és fotók segítenek a képzési és oktatóanyagok
illusztrálásában azzal, hogy bemutatják a felhasználó diákoknak, tanulóknak és dolgozóknak a
jó és a nem megfelelő gyakorlatokat is. Minden anyag ingyenesen elérhető lesz további
felhasználás céljából az érdekképviseletek és a célcsoportok számára.

SKILLCO a jövőben
Szövetség létrehozása az építőipari szakmák fejlesztésére. A projekt végére (2019-re),
létrehozunk egy építőipari ágazati- nem formális- együttműködési megállapodást, melyhez
kidolgozunk egy ’Alapító okiratot’ is. (elszámolási és ellenőrzési dokumentum).

A projektet az Európai Bizottság az Erasmus + program keratein belül támogatja.
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* „HIÁNYOS” azt jelenti, hogy képes felismerni a hiányosságait„
További információért forduljon a projekt koordinátorához:
Valentina Kuzma (CCIS )

Partnerek elérhetősége
CCIS

Chamber of Commerce and Industry of
Slovenia

Gospodarska zbornica Slovenije

www.gzs.si

SCC

School Centre Celje

Šolski center Celje

www.scc.si

CPI

The Slovenian Institute for Vocational
Education and Training

Center RS za poklicno izobraževanje

www.cpi.si

WHKT

Crafts and Skilled Trades – The Organisation
»Westdeutscher Handwerkskammertag« in
North Rhine Westphalia

Westdeutscher Handwerkskammertag

www.whkt.de

ABZ

The Training Institute of the Federation of
Construction Industry NRW

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW
gGmbH

www.abz-kerpen.de

ÉVOSZ The National Federation of Hungarian
Building Contractors

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

www.evosz.hu

KSZC

Kecskemet Centre of Vocational Training

Kecskeméti Szakképzési Centrum

www.kecskemetiszc.hu

FIEC

European Construction Industry Federation

Fédération de l'Industrie Européenne de la
Construction

www.fiec.eu

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a SKILCCO projekt friss
híreiről a www.skillco.eu/en/content/news oldalon.
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A hírlevelet a Kecskeméti SZC
szerkesztette
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