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A SKILLCO PROJEKT
A SKILLCO egy innovatív projekt az építőipar szakképzési hiányosságainak megoldása érdekében. Egy hároméves projekt, amely a német, szlovén és magyarországi szakképző intézmények, szakképzést szabályozói hatóságok és az
építőipar EU és nemzeti szintű érdekképviseleti szervezeteinek együttműködésével valósul meg.
A Szlovén Építőipari és Építőanyag-ipari Kamara (CCIS CCBMIS) koordinálásával
megvalósuló SKILLCO projekt munkájában a német, magyar és szlovén szociális
partnerek és szakképző intézmények mellett az építési vállalkozásokat
képviselő EU-s ernyőszervezet, a FIEC (Európai Építőipari Ipari Szövetség)
működik közre.
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A SKILLCO A 2017-ES EURÓPAI SZAKKÉPZÉSI HETET ÜNNEPLI
Konzorciumunk is részt vett a 2017. november 20. és 24. között megrendezett Európai Szakképzés Héten. A Szakképzési Hétre készülve a SKILLCO konzorcium közzétette a projekt első
két eredményét. A konzorcium elhatározta, hogy az eredményeket a tervezettnél korábban
teszi közzé, hogy ezáltal is felhívja a figyelmet az európai építőipari szektorban meglévő
szakképzési hiányosságok okozta kihívásra. "A munkáltatóknak és a munkavállalóknak is
szem előtt kell tartaniuk az egész életen át tartó tanulás, valamint az át- és újra képzés fontosságát, hogy ebben a dinamikus gazdasági ágazatban versenyképesek legyenek "
hangsúlyozta Valentina Kuzma, a projekt koordinátora.

Biztató jövő az európai építőipari piac számára
Az építőipari ágazatot súlyosan érintette a gazdasági válság,
de az európai építőipari piac mostanra általánosságban folyamatos növekvő tendenciát mutat. Az európai építési piac
jövője biztatóbak tűnik, és ezt részben az Építőipar 2020 Cselekvési Terv, valamint a gazdasági-innovációs politika
intézkedései is eredményezik.
Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése, amely egyúttal új
munkahelyeket is eredményez, a zöld energia és a "intelligens
infrastruktúra" támogatása. A politika célja a technológiába és
az innovációba történő befektetése az építőiparban. Az építőiparban is meghatározásra került egy új irányvonal, nevezetesen a digitalizáció.
Digitális építés
A nagyobb európai építőipari vállalatok mind meghatározták a
digitális építéssel kapcsolatos elképzelésüket. Az elmúlt évek
gazdasági válsága miatt a vállalatok kevesebbet invesztáltak a
fejlesztésbe és az új technológiákba. Azonban most, amikor a
piac felgyorsult, az új technológiák adaptálása és fejlesztése az
építőiparban is egyre előtérbe kerül.
Az építési ágazat több mint 3 millió munkavállalójának 2020-ig
bővíteni kell az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos a tudását. Ez, valamint az EU BUILD UP
szakképzési jelentésében összegyűjtött egyéb megállapítások
is kihangsúlyozzák a munkaerő szaktudása fejlesztésének
jelentőségét.
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SIKERESEN LEZÁRULT A 2. SZ. MUNKACSOMAG
A 2. számú "A szakismereti hiányosságok és a képzési igények meghatározása" munkacsomag részét képező, az építőiparban tapasztalható szakismereti hiányosságokat feltáró általános jelentés, valamint annak a rövid változata (vezetői összefoglaló) nyilvánosan is
hozzáférhető.
A kutatási eredményekről készült jelentés tükrözi az íróasztali és a terepkutatások eredményeit (adatkeresések, kérdőívek, fókuszcsoport találkozók és interjúk). Magában foglalja
azt a 4 azonosított ágazati készséghiányt, amelyre a projekt további szakaszában a pilot
tréningekhez tanulási egységek és tananyag kerül kidolgozásra.
Videoklipek a jó és a rossz gyakorlathoz
A videoklipek többnyelvű SKILLCO alkalmazásba lesznek integrálva. Ezek koncepciójának és
a tartalmának kidolgozása folyamatban van. A SKILLCO projekt keretében elkészített új
videoklipeket a szakképző központok, iskolák és vállalatok használhatják majd fel a 2018
őszén és telén a szlovéniai, német- és magyarországi szakképző központokban induló tanfolyamokon a 4 azonosított szakképzettségi hiányosság oktatásához személtető anyagként.

1.
2.
3.
4.

Zöld ismeretek: építőipari hulladék újrafelhasználása
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a
izomrendszeri rendellenességek megelőzése
Írás-olvasás: építési tervdokumentációk
Számolás: építési költségszámítás

csont-

A projektpartnerek videoklipek mellett a képeket is készítettek az azonosított készségekről
(képek, grafikonok, vázlatok stb.), amelyek segítséget nyújtanak majd a tanárok, oktatók és
mentorok számára az oktatáshoz, valamint a diákoknak és dolgozóknak a tanuláshoz.
Az "Általános jelentés az építőiparban fellelhető képzettségi hiányosságokról" és ennek
vezetői összefoglalója is megtalálható a honlapunk az „Eredmények” alkönyvtárában.
Örülnénk,
ha
a
dokumentumról
visszajelzést
http://www.skillco.eu/en/content/contact/.
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alábbi
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Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.skillco.eu
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein."

A készséghiányokról és az eltűnő félben lévő készségekről a projektpartnerek videókat
készítettek, amelyek az egyes készségekről általános, jó és rossz példákat mutatnak be.

:
Újrahasznosítás az
építőiparban. Mi
ennek a hatása?

Az építőiparral
összefüggő
betegségek és
rendellenességek
megelőzése

Purpose and use of
construction project
documentation
(design and
specifications)

Építőipari
kalkuláció
eredményei és
hatása

Az építési hulladék
anyagok helyes
kezelése

Megfelelő testtartás A minőségi építési
a különböző típusú
ütemterv helyes
építőipari
elkészítése
munkákhoz

A helyes építőipari
költségkalkuláció

Megfelelő
újrahasznosítás Esély a környezet
megóvására

Miért fontos az
építőmunkás helyes
testtartása?

Az építési munkák
Előforduló építési
helytelen ütemezése költségszámítási
hibák

Favázas épületek
építése

Fa szénaszárítók
építése

Nádtetőépítés

A SKILLCO tréler
bemutatása
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A FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ OKTATÁSI ANYAGOK
A SKILLCO projekt keretében négy olyan tanulási egységet fejlesztünk
ki, amelyhez az ECVET-et, mint technikai keretet alkalmazzuk a tanulási
eredmények átadásához, elismeréséhez, és adott esetben annak
felhalmozódásához a képesítés elérése érdekében. A tanulási
eredményekre helyeztük a hangsúlyt, mivel ezek jelentős előrelépést
jelentenek a szabványok (oktatási és foglalkozási), a képzési programok
(tantervek) és az ezeket a szabványokat és programokat tükröző
képesítések nagyobb nyitottsága felé. Ahelyett, hogy olyan input
tényezőkre koncentrálnánk, mint a program időtartama, a tanulás
helyszíne (intézménye) és a szakképesítést alátámasztó speciális
módszer vagy pedagógiai módszer, a figyelmünk inkább arra irányul,
hogy a tanulónak a tanulási folyamat irányától függetlenül a képzés
végére elvárhatóan mit kell tudnia, értenie és képesnek lenni elvégezni.
A nemzeti rendszerek azonban rendkívül összetettek, különösen a
kívülállók számára, mivel ezek az ország társadalmi és kulturális
hagyományain és intézményrendszerén kell alapulniuk. Ez a komplexitás
a külföldek számára megnehezíti a képesítési rendszerek megértését,
de az adott országban élők számára is összetettnek tűnhetnek; a
tanulási eredmények azonban a rendszerek bizonyos átláthatóságát
eredményezhetik, amit a képzésben résztvevők várhatóan bizonyítani is
fognak. Ebből következik, hogy a nemzeti szintű tanulási eredmények
iránti is jelentős az érdeklődés, és a nemzeti érdekeknek az európai
szintű politikát tükrözve a következőkre kell nagyobb hangsúlyt
fektetniük:


az oktatási és képzési igénynek a
szociális partnerek közreműködésével
meghatározott egyértelmű normákon
kell alapulniuk;



az oktatási intézményekkel szemben a
nemzeti / regionális vagy ágazati
normák
teljesítése
terén
világos
elvárásokat kell támasztani, és,



az oktatási és képesítési rendszerekkel
kap c s olat os
m in ős é g b izto s í tás i
folyamatokban is bízni kell.
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ELKEZDŐDÖTT A SKILLCO APP FEJLESZTÉSE
Az egyik legfontosabb eredményünk - a tanárok, oktatók
és a diákok számára készítendő mobil támogató alkalmazás - jelenleg fejlesztés alatt áll. Az alkalmazás több,
egyéni fejlesztésű tananyagot tartalmazó tanulási
egységből áll majd. 2019 augusztusától ingyenesen lesz
majd elérhető az AppStore-on és a GooglePlay-n. Az anyagot a különböző készségekből azonosított 4 ágazati
képzettségi hiány szerint fejlesztettük ki: számolás, írás-olvasás, IKT és zöld készségek. Az új
SKILLCO applikáció különböző felhasználók számára lesz kifejlesztve: a feltöltött anyagok és
dokumentumok többsége a szakképző tanárok, oktatók és mentorok számára lesz elérhető,
míg a diákok, gyakornokok és munkavállalók is profitálhatnak a gyakorlati feladatokból,
videókból és fotókból, a jó és a rossz gyakorlatokból, tesztfeladat mintákból és más
pedagógiai anyagokból.
A SKILLCO BEMUTATÁSRA KERÜLT A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD „SZAKKÉPZÉS
ÉS IFJÚSÁG” MUNKACSOPORT ÜLÉSÉN
2018. március 15-én a SKILLCO projekt újabb nagy lépést tett a legfrissebb eredményeinek a
potenciális érdekeltek és multiplikátorok körében történő terjesztésében.
Brüsszelben az építési ágazat szociális párbeszéd ülésén, amelyet a FIEC, mint projekt partnerünk és az Építő- és Faipari Szakszervezetek Európai Szövetsége szervezett bemutatásra
került az Output 2.4-re vonatkozó általános jelentés „A szakismereti hiányosságok azonosítása”, valamint a projekt videó trélere. Az érdekeltek nagyon pozitív visszajelzéseket adtak és dicsérik az eddig elért eredményeket.
SORON KÖVETKEZŐ PROJEKTTALÁLKOZÓ

2018. május 29-30: 4.
projekttalálkozó Budapesten

Photo: SKILLCO tájékoztató a brüsszeli SOC-1 ülésen

Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.skillco.eu
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein."

SKILLCO NEMZETI KONFERENCIA, BUDAPEST, 2018. ÁPRILIS 24.
Az első nemzeti SKILLCO konferencia sikeresen lezárult 2018. április 24-én, Budapesten. A
rendezvény a 11. Szakmai Sztár Fesztivállal, azaz a Magyar Nemzeti Szakmunkástanuló
Versennyel párhuzamosan került megrendezésre (www.szakmasztar.hu).
Az ÉVOSZ - Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége által szervezett SKILLCO konferencián 43 fő - szakképző tanárok, építőipari vállalkozók és szakszervezetek képviselői - vett
részt. A rendezvényen PETE Zoltán igazgatóhelyettes bemutatta a SKILLCO projekt céljait és
eddig elért eredményeit, és ismertette a partnerség által a projekt második félidejében
elvégzendő további feladatokat. A résztvevők többsége jelezte, hogy tájékoztatást kér a
projekt jövőbeli eredményeiről.
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További tájékoztatást ad a projekt koordinátora:
Valentina Kuzma (CCIS)
E-mail: valentina.kuzma@gzs.si

A partnerek elérhetősége:
Chamber of Commerce and Industry Gospodarska zbornica
Slovenije
of Slovenia

www.gzs.si

School Centre Celje

Šolski center Celje

www.scc.si

The Slovenian Institute for
Vocational Education and Training

Center RS za poklicno
izobraževanje

www.cpi.si

West German Chambers of Crafts
and Skilled Trades’ Council

Westdeutscher
www.whkt.de
Handwerkskammertag

Berufsförderungswerk www.abz-kerpen.de
The Training Institute of the
Federation of Construction Industry der Bauindustrie NRW
gGmbH
NRW
The National Federation of
Hungarian Building Contractors

Építési Vállalkozók
Országos
Szakszövetsége

www.evosz.hu

Kecskemet Centre of Vocational
Training

Kecskeméti
Szakképzési Centrum

www.kecskemetiszc.h
u

European Construction Industry
Federation

Fédération de
www.fiec.eu
l'Industrie Européenne
de la Construction

Subscribe to the SKILLCO newsletter here: www.skillco.eu/en/content/news
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