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PROJEKT SKILLCO
SKILLCO je inovativen projekt za reševanje problema spretnostnih vrzeli v gradbeništvu. Gre za triletni projekt sodelovanja med ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, nacionalnimi nadzornimi partnerji in predstavniki gradbenega sektorja na ravni EU in na nacionalni ravni, ki zajemajo Nemčijo, Madžarsko in Slovenijo.
Projekt SKILLCO, ki ga koordinira Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala Slovenije (CCBMIS CCIS), združuje organizacije socialnih partnerjev in izvajalce
usposabljanja iz Nemčije, Madžarske in Slovenije ter FIEC (Evropske zveze za gradbeno
dejavnost), krovne organizacije EU za delodajalce v gradbeništvu.

Sledite nam na naši spletni strani: www.skillco.eu
"Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno
koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje."

NAJNOVEJŠE NOVICE
MED 29. IN 30. JUNIJEM SE JE V KECSKEMETU, NA MADŽARSKEM, ODVIJALO
DRUGO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA SKILLCO.

Srečanje se je odvijalo v prostorih Gospodarske zbornice okraja
Bács-Kiskun, katerega gostitelj je bil Center za poklicno izobraževanje Kecskemét (KSZC). Projektni partnerji so razpravljali o opravljenem delu v prvih šestih mesecih projekta in prihajajočih nalogah, kot tudi o administrativnih vprašanjih, kot so
sestanek upravnega in tehničnega odbora projekta.
Ker je to bilo že drugo takšno srečanje, je bilo vzdušje
sproščeno, projektni partnerji so se še bolje spoznali ter izmenjali svoje izkušnje in ideje.
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Prvi dan srečanja so po sestanku imeli projektni partnerji priložnost obiskati madžarsko gradbišče.
Med ogledovanjem gradnje stavbe je delovodja gradbišča opisoval delovni napredek in odgovarjal
na mnoga vprašanja projektnih partnerjev.
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MED 9. IN 10. OKTOBROM SE JE V DÜSSELDORFU, V NEMČIJI, ODVIJALO TRETJE SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA SKILLCO.
Gostitelj srečanja je bil regionalni krovni nemški obrtni
komite Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT),
sestanek pa je potekal na njihovem novem sedežu.

Na sestanku so se projektni partnerji dogovorili o prihajajočih nalogah, predvsem o
štirih učnih enotah in njihovih učnih izidih
za izbrane spretnostne vrzeli.
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Prvi dan srečanja so imeli projektni
partnerji priložnost obiskati Center za
usposabljanje
gradbenega
sektorja
(Bildungszentrum des Baugewerbes),
kjer so imeli priložnost pridobiti več
informacij o nemškem dualnem sistemu
izobraževanja, videti nekaj delavnic in
dijakov pri delu.

Vodja, g. Michael Crone, je pojasnil nemški sistem usposabljanja na področju
poklicnega izobraževanja v gradbenem sektorju in dodal, da v tem sektorju
obstaja okrog 300 kvalifikacij, medtem ko za tretjo stopnjo izobrazbe v
Nemčiji obstaja več kot 10 000 različnih kvalifikacij. Tradicionalno poklicno
izobraževanje s tem le stežka tekmuje, zato se tudi vpis iz leta v leto spreminja,
trenutno se procent nekoliko znižuje.
Razpravljali so o učnih rezultatih, ki obsegajo znanje, veščine in kompetence in
so standardizirani za določeno stopnjo usposobljenosti. Predstavljajo tisto, kar
je kandidat na določeni stopnji kvalifikacije sposoben narediti po zaključku
obdobja učenja.
Obravnavali so povezave z nacionalnimi kvalifikacijami in obstoječimi
izobraževalnimi programi vsake partnerske države.
Odločili so se, da namesto točk ECVET uporabijo čas trajanja. Čas trajanja je
skupni čas, ki ga učenci potrebujejo za usposabljanje.
Potekala je tudi diskusija o pripravi učnih materialov.
Določili so, da učni materiali niso samo priročniki ampak tudi vaje, testi in
praktični primeri.
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KAJ JE ŽE BILO STORJENEGA?
Z namenom, da bi izboljšali možnosti dijakom, ki so vpisani v poklicno izobraževanje v
gradbeništvu, bi bilo potrebno izboljšati spretnosti, znanja in sposobnosti delavcev, da bi
njihovo znanje ustrezalo sedanjim potrebam trga in povečalo znanja v gradbeništvu.
Cilj projekta SKILLCO je v dotičnih državah prepoznati najbolj pereče in široko razširjene
spretnostne vrzeli v gradbeništvu ter razviti učne enote, gradivo
za usposabljanje in mobilno aplikacijo za pomoč pri zapolnitvi
teh vrzeli.
V prvi fazi projekta so partnerji analizirali obstoječe podatke, ki
so bili zbrani s pomočjo anket med nekdanjimi dijaki in predstavniki podjetij, da bi dobili vpogled v obseg zadeve in postavili
izhodišče za nadaljnje aktivnosti. Na dveh sestankih ciljnih
skupin v vsaki projektni državi so bile ugotovitve nadalje raziskane in analizirane. Terenska študija se je nadaljevala z
vzorčno anketo reprezentativnega podjetja v kateri so organizacije za upravljanje s človeškimi viri in vodje gradbišč razložili
svoje potrebe po usposabljanju, načrte in splošno strategijo.
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Rezultati
Z anketami je bilo ugotovljeno, da je bilo izbranih spretnosti zelo veliko, zato so se projektni partnerji odločili, da bodo zmanjšali število le-teh, ki jih je treba obravnavati. Za oceno
pomanjkanja spretnosti v gradbeništvu so bile izvedene razprave in pogovori s ciljnimi skupinami z različnimi predstavniki gradbenih podjetij različnih velikosti. Glavni poudarek je bil na
iskanju vrzeli v spretnostih, ki jih opazimo v gradbeništvu, tudi na ravni posameznih podjetij. V
projektnih državah (Madžarka, Slovenija, Nemčija) so bile organizirane raziskave, pogovori s
ciljnimi skupinami, ankete med podjetji in bivšimi dijaki. Med zbiranjem podatkov je bilo v
gradbeni industriji ugotovljenih veliko različnih spretnosti, kompetenc in znanj, pa tudi obstoječih vrzeli v sedanjem izobraževalnem sistemu. Posebna pozornost je bila med raziskavami v
sektorskih spretnostnih vrzelih namenjena izginjanju dragocenih spretnosti (povezanih z obrtjo,
tradicijo itd.) in štirim izbranim področjem spretnostnih vrzeli. Zdi se, da je lesena gradnja posebnih objektov ena pomembnih izginjajočih spretnosti v Sloveniji in Nemčiji ter blatni zidovi
na Madžarskem, saj so v veliki meri povezani s tradicionalno gradnjo, regionalnimi značilnostmi in turizmom. Zato se je projektni konzorcij odločil izdelati strokovne video posnetke, da bi
zabeležili dragocena izginjajoča zelena znanja. Video posnetki, ki bodo na voljo v aplikaciji
SKILLCO, so pravkar v fazi razvoja in prva alfa različica za naprave Android bo na voljo do
začetka leta 2019.
Po analizi vprašalnikov in zaključkov sestankov ciljnih skupin so bile navedene različne
spretnosti glede na njihovo pomembnost v projektnih državah. Projektni partnerji so nato izbrali
štiri spretnostne vrzeli, za katere menijo, da so najbolj reprezentativne.
To so: Pismenost
Kalkulacije
Varnost in zdravje pri delu
Zelene spretnosti

Sledite nam na naši spletni strani: www.skillco.eu
"Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno
koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje."

Misli iz pogovorov s podjetji

»Gradbeništvo ni poklic, ki se ga v celoti naučite v šoli, to je le en del, drug del pa so delovne
izkušnje, iznajdljivost, vseživljenjsko učenje. V gradbeništvu je vsak izdelek edinstven ... vsaka hiša
je drugačna, vsak most je drugačen, vsako izkopavanje je drugačno.«
(g. Ožbej Marc, vodja upravljanja s kadri v podjetju Kolektor CPG d. o. o.)
»Za delavce sta varnost in zdravje pri delu izredno pomembna. Število nesreč s smrtnim izidom v
gradbeništvu je večje kot v večini drugih industrij. Pomanjkanje strokovnega znanja negativno vpliva
na visoke standarde dela, ki so potrebni. To povzroča tudi resno finančno škodo stranki.« (DÉSZKER LLC Debrecen-Tóth István-né)

»Spretnosti e-dnevnika gradnje in vseh programov in tehnologij so bistvenega pomena. Pomembno
je, da uporabljamo takšne tehnologije, ki povzročajo manj škode ekosistemu. Treba je izboljšati znanje o ravnanju z odpadki. Zeleno energijo je treba uporabljati na najboljši način /sončno energijo,
toplotno energijo. Uporaba tehnologije pasivne hiše bi bila zelo pomembna.« (STRABAG -Hajdú
Melinda)
»No, v resnici ne morem izpostaviti izginjajočih spretnosti, ker so bile vse te spretnosti nevarne in
škodljive zdravju (npr. delo s kroglo za rušenje ali macolo).« (BST Oberhausen-M. Pfeiffer)
»Vodilni kader je na področju pismenosti in kalkulacij dobro usposobljen. Tudi delavci imajo seveda
znanje, vendar ima samo delovodja večje kompetence.« (BST Oberhausen-M. Pfeiffer)
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PRIHAJAJOČE AKTIVNOSTI
V naslednji fazi bodo projektni partnerji opravili razgovore z vsaj tremi gradbenimi podjetji,
glavna naloga pa bo izdelava učnega gradiva, vključno z videoposnetki in fotografijami s slabimi in dobrimi primeri prakse v povezavi z ugotovljenimi spretnostnimi vrzelmi.
Načrtovani video posnetki in fotografije bodo v pomoč pri usposabljanju in ponazoritvi učnih
gradiv s predstavitvijo dobrih in neustreznih praks dijakom, študentom in delodajalcem. Vse
gradivo bo prosto dostopno za nadaljnjo uporabo vsem zainteresiranim stranem in ciljnim skupinam.
Želite vedeti, kdaj bodo rezultati realizirani? Naročite se na našo spletno stran www.skillco.eu

SKILLCO v prihodnosti
Oblikovanje zveze SSA »Zveza za napredek v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v
gradbeništvu«
Do konca projekta SKILLCO (v letu 2019) bomo ustvarili neformalno obliko prihodnjega sektorskega sodelovanja na ravni EU s podpisom SSA "ustanovitvenega dokumenta zveze" v gradbeništvu (SSAC dokument).
ALI STE ZAINTERESIRANI, DA SE NAM PRIDRUŽITE PRI OBRAVNAVI NADALJNJIH
KVALIFIKACIJ V GRADBENEM SEKTORJU? KONTAKTIRAJTE NAS IN V PODPORO
PODPIŠITE DOKUMENT NA NAŠI SPLETNI STRANI www.skillco.eu!
Projekt sofinancira Evropska komisija in je del programa Erasmus +
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Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorja:
Valentina Kuzma (GZS)

E-mail: valentina.kuzma@gzs.si

Stiki:
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

Naročite se na SKILLCO novice na naslovu www.skillco.eu/en/content/news
Če želite prejemati obvestila o novostih v SKILLCO projektu, se naročite na naše novice.

Sledite nam na naši spletni strani: www.skillco.eu

Novice je uredil KSZC
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