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MI AZ A SKILLCO?
A SKILLCO egy innovációs project az építőipar területein felmerülő készséghiány kiküszöbölésére. Ez egy három
éves együttműködés szakiskolák, gyakorlati képzőhelyek, nemzetközi kapcsolatok és az EU építőipari képviselői
között Németország, Magyarország és Szlovénia részvételével.
A SKILLCO projekt vezetője a szlovén Építőipari Kamara (Chamber of Construction and Building Materials Industry
of Slovenia (CCIS CCBMIS)),

együttműködve nemzetközi szervekkel és gyakorlatot biztosító partnerekkel

Németországból, Magyarországból és Szolvéniából, valamint a

FIEC- Európai Építőipari Szövetség (European

Construction Industry Federation) résztvételével, akik a az Európai építőipari munkáltatóiért átfogó szervezete.
Project Partners

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.
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4 SZAKISMERET AMIRE MINDEN ÉPÍTŐIPARI DOLGOZÓNAK SZÜKSÉGE VAN

A Skillco projekt egy 18 hónapja zajló
program. Ez idő alatt a munkafolyamatok
2. állomásaként megalkottunk egy
tanulmányt a szakismereti hiányosságok
kiküszöbölésére az építőipari szekcióban.
Az eredmény elemzések és terepen végzet
munka seítségével jött létre. Négy
kulcsfontosságú szakismeret hiányát vagy
hatékonyságának hiányát fedeztük fel az
építőipar
területén.
Névszerint:
újrahasznosítás, munkahelyi biztonság és
egészség, valamint írás és számolás.
Több tanulmányt is végeztek ebben a
témában pl.: a CEDEFOP, OECD, EU
Skills Panorama, stb. által., és még EU projektek által is mint pl.: BUS.TRAINERS
(Újrahasznosítási ismereteket kell elsajátitaniuk az építőipari dolgozoknak). Minden megvizsgált tanulmány
ugyanarra a következtetésre jutott. A szakismeretek amik mostanában, és a jövőben is a legfontosabbak lesznek, az
újrahasznosítás, munkahelyi biztonság, írás és a számolás mellett, ezek első látásra a legalapvetőbb ismeretek amiket
egy építőipari munkásnak tudnia kell, de a valóság más képet fest le.
Újrahasznosítási szakismeretek »amire szüksége lesz minden ágazatban és szinten lévő munkaerőnek« és »egy
gazdaság környezetvédelemhez szükséges a szakismeret fejlesztése és a képesítési követelmények módosítása«
(CEDEFOP, 2012. Green Skills and environmental awareness in vocational education and training. Research paper nº
24. Publications Office of the European Union, 2012, Luxembourg). Ellenben ahhoz hogy a munkaerőnek fejlesszük a
hozzáértését, elöször szükséges hogy tanárokat és mentorokat képesítsünk ki.
Az építőipar a legproblémásabb ágazat az ágazatok közül a munkahelyi biztonság és egészség szemléletében, pontosan
ezért fordítottunk rá különösen sok figyelmet a Skillco projektben erre a témára. Több munkáltató is mondta hogy, a
figyelmeztetések ellenére is, a munkások nem minding veszik figyelembe a biztonsági előírásokat, és nincsenek
tisztéban azzal hogy, a megfelelő testmozgás segíthet a munkájukhoz köthető betegségek elkerülésében. A munkás
csomaghoz 3 Celjei tanítási központ is előkészített egy kézikönyvet »Az építőmunkások izom-csontrendszeri
rendellenességeinek megelőzése« Ebben a könyvben leirják, hogy milyen kockázatokkal járhat egy-egy építési terület
és, hogy milyenre értékelik a kockázatokat. Emellett azt is tartalmazza, milyen a helyes testtartás, milyen izomváz
rendellenességek alakulhatnak k, valamint az utolsó része a kézikönyvnek különbözögyakorlati feladatokat mutat be
rendellenességek kialakulásának megelőzésére. A Skillco-nál a munkahelyi egészség és biztonság fontossága annyira
jelentős, hogy a partnerünk, a FIEC részt vesz a 9. Kínai Munkahelyi egészség és biztonság találkozón 2018. október
15-17-ig. Az újrahasznosítással, a munkahelyi egészségvédelemmel a FIEC munkacsoport időről időre foglalkozik,
évenkénti találkozójukon tapasztalatokat, véleményeket cserélnek, fejlesztenek tanulmányokat készítenek, probémák
ok okozatát vizsgálják. Ugyanezen a napon a kérdéskört a FIEC az európai kereskedelmi egységgel az EFBWW-vel is
megvitatja.

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.

A Skillco projektben megpróbáljuk figyelemmel kísérni az építőiparban a készségek terén elért újításokat, és aktívan
részt veszünk a kapcsolódó eseményekben.
WP3 – tanagyag egységek
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Az elmúlt hónap különböző tevékenységei:
•

A számítások hiánya az építőiparban,

•

Műveltség,

•

Egészség és biztonság munkavégzés közben és

•

Az újrahasznosítás hiánya

tanegységek lettek elkészítve a WP3 részeként. A tananyagok a tantervekre épülve készültek. A munka megkezdésekor
rövid filmek készültek, kiegészítőanyagként. A film elkészítése és bemutatása, a teljes SKILLCO projekt felelőse a
szlovén építőipari kamara (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia) feladata volt. Minden partner ország három
kisfilmet készített a három hiányról, amiben pozitív és negatív példát is mutatott a hiányos tudásra. Filmet készítettek
még az országok az eltűnésben lévő hagyományos szakmákről is. Szlovéniában a figyelem középpontjában a
szénakazalok álltak, Magyarországon a szalmatetőkön, Németországban pedig a favázas falakon volt a hangsúly.
Összesen 16 film készült el,
Emellett több kézikönyv is kiadásra került:
Ismertető az építkezési számításokról: A SKILLCO lakásépítés költségeinek kiszámítása
Egészség és biztonság a munkahelyen: az izom- és csontbetegségek kialakulásának megakadályozása építőmunkások
körében
Az újrahasznosítás hiánya témakörben: Az építkezés után hátramaradt hulladékanyagok korrekt kezelése és
újrafelhasználása
A 3 könyv elérhető angol, szlovén, ill. német nyelven
Továbbá egy új kézikönyv is készül a írás, műveltségi hiány kiküszöbölésére.
Az ICT alkalmazása építkezési tervek készítéséhez, ill. az építkezési dokumentumok olvasásához.
Kiegészítő tanulmányi anyagként egy 15 kérdéses teszt is megtalálható képekkel és értékeléssel ellátva minden
tananyagegységhez.
Egy egyéni családi ház terve az ArchiCAD 3D-s BM építőprogramban készült el az építkezési és kalkulációs
útmutatóban. A terv a műveltségi ismertrőben kerül még felhasználásra.
Egy, a munka és biztonság összes gyakorlatát tartalmazó ismertető is készült.
A SKILLCO applikációja is tartalmazni fogja ezeket a gyakorlatokat, melynek segítségével diákok, munkások, és
mások számára is elérhetővé válnak ezek a gyakorlatok az interneten keresztül. A gyakorlatokat véletlenszerű
sorrendben lehet elvégezni.
Az építkezési számításokat kiegészítve érkezik az Építkezési Előírások Gyűjteménye, melyet a 4BUILD szoftverből
foglaltak össze, mely számításokat végez kisebb lakóotthonokról.

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.

A WP3-ban fellelhető tanulmányi anyagokat tökéletesíteni, ill. minőségét ellenőrizni kell. Miután ez sikerült,
következő lépésként lehetővé kell tenni az új tanulmányi anyagok aktív használatát a diákok és alkalmazottak körében
2018 őszétől.
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A SKILLCO tesztelési fázis elkezdődött

A kerpeni partner találkozó után arra buzdította a német építőipari cég a releváns intézményeket, iskolákat és cégeket,
hogy teszteljék és kiértékeljék a tanulmányi anyagokat amiket fejlesztettek a projektben.
Az ötödik partner találkozón, ami 2018. október 17-18. került megrendezésre és ott kerültek megbeszélésre a további
lépések a tesztelési fázisról az illetékes partnerekkel
Szlovakiából, Magyarországról és Németországból.
A már említett partnereknek a feladata a fejlesztett anyag (online és offline) teszteltetése az előre kiválasztott cégek
dolgozói által.
A tesztelést ugyanúgy gyakornokok, tanulók, betanítók és tanárok által is el kell végeztetni az intézményekben és
iskolákban.
A PILOT fázis 2018 december 01 kezdődik és 2019 szeptemberében végződik.
Az anyag tesztelése és véglegesítése után a, végső beilessztés a tanuló appba megtörténik.
A kiadás dátuma 2019 szeptemberben lesz.

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.
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5. SKILLCO partner találkozó Kerpenben

2018. október 17-18-án megtartott 5. Skillco találkozón, Kerpenben vettünk részt. A találkozó házigazdája Björn Müller
projekt menedzser volt. A találkozón az új magyarországi partner a BKSZC mutatkozott be. A projekt ismertetésére és

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.

a megvalósulni kívánt tervek bemutatására került sor.
A találkozó legfontosabb programja a mind három
országban soronkövetkező teszt üzem prezentációja
volt. A tesztelés során a kézikönyvek és tananyagok
használhatóságát ellenőrizzük amik a projekt első
időszakában lettek létrehozva. A SKILLCO applikáció
SkillgApp névre lett keresztelve.

A megbeszélés után, Björn Müller körbevezette a társaságot a képzési központ műhelyeiben.

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.
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„BUILD YOUR FUTURE!” – PROFESSIONAL MEETING FOR CONSTRUCTION - 6.11.2018

Valló Péter, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum főigazgatója az alábbiakat osztotta meg velünk a
rendezvénnyel kapcsolatosan:
"Az Európai Szakképzési Hét rendezvényeihez kapcsolódva szándékoztunk népszerűsíteni az építőipari szakképzést,
immáron 3. alkalommal, illetve országosan 8 helyszínen (Budapest, Debrecen, Eger, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged,
Szombathely) egyidőben. Központi helyszín: Budapesti Komplex SZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma (1183
Budapest, Thököly utca 11.)
A program hivatalos megnyitójára 2018. november 06-án, 10.00 órakor került sor. A rendezvénnyel az volt a célunk,
hogy minden, az építőiparban érdekelt embert egy fórumon láthassunk, így lehetőséget tudjunk biztosítani a szakmák
feltérképezésére, a legújabb tendenciák felmutatására, és a különféle érdekcsoportok összeismertetésére. Szerettük
volna, hogy a pályaválasztás előtt álló gyermekek megismerhessék az építőipari szakmákat. Be szerettük volna mutatni,
hogyan készül el egy ház, hogy láthatóvá váljék az egyes építőipari szakmák jelentősége. Célul tűztük ki, hogy
megismertessük azokat az anyagokat, amelyeket az építőipari szakmák alapanyagként használnak, és interaktív módon
lehetőséget adjunk azok kipróbálására. A látogatók megismerhették a számítógépes tervezést, rajzolást is. Kiemelt
feladatként kezeltük, hogy kiállítóink – a foglalkoztató cégek – bemutathassák, milyen jövőképet és kereseti lehetőséget
kínálnak a nálunk végzett, jól képzett munkaerő számára. Illetve a beszélgetések keretében minden információval
igyekeztünk ellátni az érdeklődőket a tanulószerződésekkel kapcsolatban.
A rendezvény keretein belül népszerűsítettük a SKILLCO pályázatunkat is. Készültünk szóróanyagokkal, a programról
készült leírásokkal és Roll-Up-al is. A helyszínen Valló Péter Főigazgató Úr kiemelte a SKILLCO program fontosságát,
majd emléklapot adott át a képviselőknek.
A budapesti helyszín kiemelt eseménye volt, hogy köszöntöttük az EuroSkills’2018 Budapest verseny azon versenyzőit,
és felkészítőiket, akik a Centrumunk égisze alatt indultak, és kimagasló eredményt értek el. A díjátadóra a rendezvény
megnyitását követően került sor, 11.00 órai kezdettel.
Miután a rendezvény lezajlott, örömmel összegeztük, hogy kitűzött céljainkat elértük. A programok két célcsoportra
fókuszáltak. Az egyik az általános iskolások, de ugyanilyen hangsúlyt kaptak a középiskolás diákok is. A rendezvényen
közel 1000 látogató vett részt. 10.00 óra és 12.30 óra között nagyobb számban az általános iskolás érdeklődők vették
birtokukba a rendezvény helyszínét, míg délután a középiskolások voltak jelen nagyobb számban. A gyerekek nagyon
élvezték, hogy mindent kipróbálhattak, kézbe vehettek, élményszerűen ismerkedhettek meg az építőipari szakmák
szépségével a kiállító cégek interaktív programjain keresztül. Nagyon sikeres volt a cégekkel is az együttműködés.
Közel 20 cég vonult ki a helyszínre, és segítő együttműködésükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A helyszínen
több olyan marketing eszközt is felvonultattunk, amelyek viszonylag újdonságnak számítanak az ilyen jellegű
rendezvényeken. Ezeket a gyerekek mind nagy örömmel fogadták, szerették. Összességében úgy értékelhetjük a
rendezvényt, hogy egy határozottan sikeres eseményt zárhattunk, ahonnan a gyerekek, az iskolák, és az érintett cégek
is elégedetten távozhattak."

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.
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A SKILLCO App lassan kiforr

Néhány hónap intenziv fejlesztés után,a SKILLCO tanár és tanuló segítő applikáció lassan formát öltött, miután az
általános előkészítő munkálatokat elvégezték a fejlesztésben és a
megtervezésben (amit az egész projekt készítő csapat együtt csinált) a
West German Chambers of Crafts és a Skilled Trades’ Council (WHKT)
és már az első mérfőldkővét érte el.
Az első teszt,egy működő verzió amiben a kitalált struktúra fut és
belsőleg tesztelt.
A hibajavitások és a kővetkező lépések készen vannak a fejlesztők által.
A belső tesztelési fázis ebben a korai verzióban is része a belső
megfigyelésnek, ami meggyőződik arról hogy mindenki részt vett a
fejlesztésben és az kialakított forma megfelel a célcsoportnak.
A kész verzió tartalmazni fog egy modult a tanároknak és a tanulóknak.
Azt szeretnénk, hogy a célcsoport kapjon egy modern lehetőséget a készített
anyag megtanulásához.”
-mondta Philipp Dohmen műkődési csoportvezető a WHKT-ban.
A következő lépések a fejlesztésben,a kvizek fejlesztése, a tartalom bővítés és
gondoskodás az OER(nyílt tanulási nyersanyagok) funkcióiról.

SKILLCO in the Future

Forming of SSA "Alliance for advancement of VET in construction": By
the end of the project SKILLCO (in 2019) we will create the non-formal
form of future sectoral collaboration on EU level with developing SSA “Alliance founding document” in the
construction (SSAC document).

ARE YOU INTERESTED TO JOIN US and FURTHER ADDRESS THE QUALIFICATIONS IN THE
CONSTRUCTION SEC- TOR? CONTACT US AND AS A SUPPORT SIGN THE DOCUMENT!
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KAPCSOLATOK:

Az Európai Bizottság támogatása e kiadvány elkészítésénél nem minősül jóváhagyásnak. A tartalmak nem csak a szerzők véleményét tükrözik és a bizottság nem vonható
felelősségre az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.
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For further information contact the coordinator:
Valentina Kuzma (CCIS )
E-mail: valentina.kuzma@gzs.si
The project is co-funded by the European Commision
and is part

of the Erasmus+programme

To get notified on new informations regarding SKILLCO project sign up for our newsletter at
www.skillco.eu/en/content/news
Visit our website: www.skillco.eu

The newsletter was edited by BKSZC

