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A SKILLCO projekt célkitűzései
1.

Az EU építőipari ágazat szakképzési igényeinek és meglévő hiányosságainak azonosítása elősorban a
partnerországokban (DE, HUN, SLO) helyszíni és írósztal melletti kutatásokkal

2.

Az azonosított képztettségi hiányosságik pótlására az EQAVET indikátorok alapján tananyag
összeállítása szakmunkástanulók (A Modul) és munkavállalók számára (B Modul) a 4 közös képzettségi
hiáynyosság (egy zöld, egy eltűnőfélben lévő és két egyéb ....) tanfolyam keretében történő
oktatásához

3.

A 2 modul számára támogató (didaktikai) eszközként egy új alkalmazás és videotartalom kifejlesztése

4.

Az A modul (tanulók számára) és a B modul (alkalmazottak számára) tesztelése a 3 partnerországban

5.

A tantervegységek (A modul) végleges integrálása a projektben résztvevő országok szakképzési és
oktatási rendszereibe, illetve egész Európában

6.

A B modul ingyenes felhasználásra történő felajánlása a munkaadók /szakképző központok és
szakképző iskolák / számára az építőipari szektorban dolgozó munkavállalók képzésére és továbbképzésére
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A projekt kutatásmódszertana
2016. nov. – 2017. jún.: 1. Az építőipari ágazat EQF 4
szintjére vonatkozó meglévő dokumentumok és kutatási
eredmények áttekintése (CEDEFOP, ESCO, CIF, CITB …);
Helyzetjelentés

2017. márc. - szept.: 2. A három partnerországban két –
két fókuszcsoport összehívása a képzettségi hiányosságok
azonosítására, ehhez kérdőívek a munkavállalók és a
szakiskolák korábbi tanulói körében; Eredmények
összesítése
Első fókuszcsoport

Második fókuszcsoport

2017. szept. – okt.: 3. Interjúkészítés cégvezetőkkel
valamint munkahely-látogatások, fotók és videók
készítése (interjúkészítés partnerországonkét 3 építési
vállakozónál; Az interjúk kiértékelése
2017. okt. – 2018. febr.: 4. A kutatási eredmények feldolgozása, ajánlásokkal a szakképzési (A modul) és tanfolyami képzések (B
modul) tananyagegységeinek tervezéséhez,
valamint a 4 közös ágazati képzettségi
hiányosság kiválasztására. A WP kutatási
eredményeinek általános dokumentuma a
kiválasztott ágazati készségekkel
2018. okt. – jan.: 5. Tananyag-támogató anyagok:
Videoklipek és fotók készítése, az anyagok fordítása
A elkészült anyagok beintegrálása az új SKILLCO
alkalmazásba.
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Az építőipar hiányzó készségeinek azonosítása EQF 4 szinten
1. Szociális készségek: kapcsolat az ügyféllel /befektetővel /megrendelővel; a különböző vállalkozók
közötti kapcsolat; szerepek és hatáskörök ismerete; üzleti kultúra; információ átadása;
kommunikációs módok és a kommunikációs technológiák
2. Tervolvasás: Az építési ütemtervnek és az építési munkák sorrendjének megértése, valamint a
projektdokumentáció elolvasása / megértése, ütemtervek készítése
3. Számolási készség: költségszámítás, költségkalkuláció készítése egy munkacsoport vagy egy kis
objektum számára
4. Zöld ismeretek: Energiatakarékos kivitelezés: az ipari/ építőipari hulladék-anyagok újrafelhasználása,
újrahasznosítás; új anyagok és technológiák; energia-hatékony berendezések; építés fával
5. Munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság: az ártalmas anyagok biztonságos használata
(RCS, azbeszt); a csont- és izomrendszeri rendellenességek megelőzésére szolgáló intézkedések, az
ergonómia alapjai
6. IKT: az IKT használata az építési helyszínen; az IKT-technológia alkalmazása az építési munkákhoz
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Ágazati képzettségi hiányosságok az EQF 4. szintjén …
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Az építőipari ágazat képzettségi hiányosságaira vonatkozó
megállapítások összegzése - legfontosabb megállapítások
• A szakmai ismeretek rendkívül fontosak a növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség szempontjából. A Cedefop elemezte az egyes csoportokban
készült esettanulmányokat, és kimutatta, hogy az ismeretek bővítését célzó befektetések elősegítik a gazdasági fejlődést és az innovációt.
• Az EU-ban a felnőttek jelentős része nem rendelkezik olyan alapkészségekkel, mint az írni-olvasni tudás, a számolás, az IKT és az idegen nyelv (Oktatás és
képzés: Felnőttképzési felmérés (PIAAC - Program a felnőtt-kompetenciák nemzetközi értékeléséhez - OECD)).
• A CITB (Építőipari Képzési Tanács - UK) 2016. évi Képzettségi és Képzési Felmérése szerint a munkaadók 20%-a számolt be munkavállalóik szakképzettségi
hiányosságairól, és 16% szólt ennek komoly kihatásairól. 72% jelezte, fokozza képzési tevékenységét a hiányosságok leküzdése érdekében.
• A zöld technológiák gyorsan fejlődnek, és ennek következtében az építőiparnak számos innovációs kihívással kell szembenéznie.
• A BUILD UP Skills Európai Kezdeményezés részeként végzett elemzés arra utal, hogy 2020-ig több mint 3 millió európai munkavállaló (főleg kézművesek és
kivitelezésben dolgozók) igényel majd képzést az energiahatékonyságra vagy a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan.
• A PIAAC által végzett felmérés kimutatta, hogy a 25-64 éves felnőttek átlagos olvasási teljesítménye alacsonyabb a szakiskolai végzettséggel rendelkezők
körében. Számos európai országban a szakmunkás végzettségű felnőtteknek csak az egyharmada rendelkezik a PIAAC olvasási skálának megfelelő 3. szintű
tudással. Azok az európai országok - Spanyolország, Belgium, Olaszország és Franciaország - ahol a legmagasabb a szakképzésben részesült felnőttek aránya a
2. szinten teljesítenek. Hollandiában, Svédországban és Finnországban kevesebb, mint 50% teljesít a 2. szinten.
• Számos EU-országban a munkaadók és a munkavállalók szervezetei (pl. szakszervezetek) szorosan együttműködnek a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem biztosításában, mivel felismerték, hogy ez mind a munkavállaló (az egészség megőrzése), mind a vállalkozás számára (a termelékenység és
a minőség javítása révén) előnyös. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 1996-ban alakult meg.
• Értékes, eltűnő-félben lévő ágazati készségek fontos szerepet játszanak a SKILLCO projektben, a regionális kézműves készségek regisztrálásra kerülnek.
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Következő lépés: speciális (ágazati) SKILLCO App készítése
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A 2019 októberéig kifejlesztésre kerülő legfontosabb projekteredmények
1. Két új oktatási egységből és tananyagból álló
(egyedi) ágazati modul (A és B) készítése, a tesztelt
modulok integrálása a nemzeti / regionális
szakképzési tantervbe,
2. A képzési modulok támogatására egyedi mobilalkalmazás kifejlesztése elérési lehetőséggel a
különböző videoklipekhez, fotókhoz, hangfelvételekhez, dokumentumokhoz (tanulást
támogató anyagok) és szövegekhez a tanfolyamok
résztvevői (diákok, alkalmazottak) számára,
3. A projektpartnerek és az építőipari szakképzésben
érintett célcsoportok képviselői bevonásával egy
nem-hivatalos új ágazati szövetség létrehozása a
projekt zárásáig.
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Bővebb információ:
Valentina Kuzma
a projekt koordinátora
E-mail: valentina.kuzma@gzs.si
Tel:
+ 386 1 5898 246

A projekt hivatalos honlapja: www.skillco.eu
Szórólap, valamit félévente kétféle, többnyelvű Hírlevél

EC Erasmus+ results web platform: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/de2d691b54e9-43b6-b6df-11944fee4be0
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Projekt videóelőzetes:
http://www.fiec.eu/en/news/news-2018/skillco-project-skills-gaps-and-mismatches-in-construction.aspx
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További információ: WWW.SKILLCO.EU
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

14

