
   
 

 

 

"Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők 

véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen felhasználásáért." 1 

TARTALOM 
• Zárókonferencia Ljubljanaban 

• SKILLgApp – Már elérhető 

• Kísérleti tanfolyam következtetései 

• A project kulcsszereplői 

• A SKILLCO jövője 

• SKILLCO kivitelezés 

• Kihatásai 

• Partner kapcsolatok 

 

A projektről 
A  SKILLCO egy innovatív pro-
jekt az építőiparban a ké-
szséghiány problémájának 
kezelésére. Ez egy hároméves 
együttműködési projekt a sza-
koktatás és szakképzés (VET) 
szolgáltatói, a nemzeti sza-
bályozó partnerek és az 
építőipar képviselői között az 
EU-ban és nemzeti szinten, 
lefedve Németországot, Ma-
gyarországot és Szlovéniát. 

A SKILLCO projekt, amelyet a 
szlovéniai Építő- és Építőan-
yagipari Kamara (CCIS 
CCBMIS) koordinál, egyesíti a 
szociális partner szervezeteket 
és képzési szolgáltatókat 
Németországból, Magyaror-
szágból és Szlovéniából, vala-
mint a FIEC-ből (Európai 
Építőipari Szövetség). , az EU 
építőipari munkáltatói 
esernyő-szervezetéből. 
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Zárókonferencia Ljubljanaban 
A „Tanulás és képzés 4 új készségterület új 
tanulási tartalmán és az új profilok 
építéséhez szükséges SKILLgAPP IKT alkal-
mazáson keresztül” nemzetközi SKILLCO 
konferencia 2019. december 11-én került 
megrendezésre a szlovén Ljubljanában, a 
szlovéniai Kereskedelmi és Iparkamaraban. 
A konferencia a hároméves Erasmus + „Skills 
sector allianc-ek az építőipari 
szakképzésben dolgozó munkaerő 
tudásának és készségeinek átadására - 
SKILLCO” projekt végét fejezte be, és több 
mint 50 résztvevőt hívott össze: ágazati tár-
sulások képviselői, szakképzési szolgáltatók, 
tanárok, oktatók, andragógiai szakértők, 
szabályozó testületek, foglalkoztatási 
ügynökségek, nemzeti oktatási ügynökség, 
innovátorok a szakképzés területén, a média 
újságírói, a szakképzési szakértők, valamint 
az építőipar és a be-yond képviselői. A kon-
ferencia célja az volt, hogy bemutassa a 

nemzetközi ágazati együttműködések ered-
ményeit, a bevált gyakorlatokat és az inno-
vatív megközelítéseket az ágazati ké-
szséghiány kitöltésére, a készségeknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, 
az új munkahelyekhez szükséges új ké-
szségek fejlesztése és a nemzeti stratégiák 
adaptálása érdekében, a minőség javítása 
érdekében. A szakoktatás és -képzés ha-
tékonysága, elősegíti a mobilitást és növeli a 
munkavállalók versenyképességét. 

A záró konferencia rendezvényt Janez Dam-
jan nyitotta meg a Szlovén Köztársaság In-
tézetének a szakképzésért, elmagyarázva, 
hogy a Szlovénia szakképzésének helyzete 
hasonló az európaihoz, és mint ilyen, az 
irányvonalak és az orientációk valamilyen 
módon hasonlóak. Egyrészt nagyon sokan 
vannak munkanélküliek, másrészt nagyon 
nagy szükség van a nem létező munkavál-
lalókra. Ez az oka annak, hogy az európai 
politikában, valamint Szlovéniában, 
megpróbálják elérni, hogy a felnőttek egész 
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életen át tartó tanulás révén átképzzék 
őket, hogy alkalmazhatóvá váljanak, és ily 
módon javítsák életminőségüket. Rámuta-
tott, hogy Szlovéniában a VET Intézet felel a 
szakképzés minőségéért, vonzerejéért és 
minőségéért. Nagyon sok sikert sikerült 
elérni ezen a területen: a szakképző iskolák 
felszerelése, a tanárok és oktatók kompe-
tenciája folyamatosan javul, és a CPI arra 
törekszik, hogy ezen a területen folyamato-
san fejlődjön. 

A SKILLCO projektmenedzsere, Valentina 
Kuzma (CCIS CCBMIS) folytatta a kidolgozott 
képzési anyagok (több mint 300 nyilvános 
eredmény) és a projekt teljes ered-
ményeinek bemutatását, amelyek mind a 
hatálya, mind a hatásai meghaladták a pro-
jekt célját. A kísérleti tréningek nagy 
érdeklődést váltottak ki a szakképzésben ré-
sztvevő hallgatók és alkalmazottak körében 
(923 felnőttképzettséggel), ami azt ered-
ményezte, hogy a 3 részt vevő országban 
működő 12 tesztüzemi képzés 92% -kal több 
alkalmazottat tesztelt a tervezettnél, és a 12 
tesztüzem alatt a hallgatók 83% -kal többet 
tanultak, mint az eredetileg tervezték. Ez 
megerősítette, hogy az azonosított ké-
szségbeli hiányosságok valóban nagyon ak-
tuálisak és relevánsak, és jelentősen 
hozzájárulnak a munkavállalók fo-
glalkoztathatóságának és az építőipar 
versenyképességének javításához. 

Jože Renar, a CCBMIS igazgatója áttekintést 
nyújtott az EU tendenciáiról, politikáiról és 
kihívásairól az építőiparban Szlovéniában és 
az EU-ban. Hangsúlyozta az erős, rugalmas 
és vonzó szakképzési rendszerek szükséges-
ségét, amelyek képesek lesznek kielégíteni a 
mai és a holnap munkaerő-szükségleteit, és 
utat vezethetnek egy versenyképes 
építőiparhoz, amely képes reagálni a piaci 
igényekre , az iparfejlesztés, az éghajlatvál-
tozás, a körforgásos gazdaság, az ener-
giahatékonyság, a digitalizálás és a gépi 
munka (egész Európában a munkaerőhiány 
helyett). Az EU-ban az építőiparnak többet 

kellene befektetnie, digitalizáltabbá kell vál-
nia, és termelékenységét tudományos 
szempontból javítani kell. 

Más nagyon érdekes előadók vonzóvá tet-
ték a konferencia témáit, és gondolatokat 
vetettek fel a tervezési oktatás modern-
izálásának és a pedagógiai folyamatokban 
felhasználható más fejlett digitális techno-
lógiák alkalmazásának integrálásával tör-
ténő fejlesztésével kapcsolatban, amelyek 
minden bizonnyal vonzzák a fiatalokat és 
eredményeket hoznak. 

Minden konferencia előadója elismerte a 
SKILLCO tanterv-kialakítási 
megközelíthetőségének alkalmazhatóságát 
és hatékonyságát, amely magában foglalja a 
minőségi tantervek kialakításában az összes 
fő érdekelt felet: a PP-k partnerei és külső 
szakértői, akik biztosítják a kidolgozott ered-
mények minőségét. A konferencia következ-
tetéseiben felismerték, hogy további inno-
vatív képzésekre és tanfolyamokra van 
szükség az ipar igényein alapuló 
háromoldalú megközelítés alapján, a 
szakképzés-szolgáltatók, a szabályozó 
testületek és az ipari képviselõk 
együttmûködésének erõsítése érdekében, 
az EU-tagállamok építésének versenyképes-
ségének fokozása érdekében, az ipar és az 
EU-tagállamok közötti együttműködés 
javítására. Ezért a partnerség továbbra is az 
„Építőipari Szakképzés Előmozdításának és 
Fejlesztésének Szövetsége” keretében kon-
centrálja erőfeszítéseit, amely az in-
formációk cseréjének és a legjobb in-
formációk cseréjének platformja lesz: gya-
korlatok, hálózatépítés, új projektötletek 
kidolgozása és támogatás nyújtása a tanter-
vek fejlesztésében. A konferencia összes 
látogatóját megkérték, hogy csatlakozzon a 
Szövetséghez, hogy támogassa a szurko-
lókat, és ezúton felhívjuk a további 
érdeklődőket, hogy csatlakozzanak: 

https://www.skillco.eu/content/join-the-al-
liance/. 
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A SKILLCO záró konferenciáján szereplő 
videók és képek, valamint a felszólalók 
összes előadása és a konferencia-jelentések 
a következő címen érhetők el: 
 https://www.skillco.eu/con-
tent/events/conferences/final-project-con-
ference/. 

Töltsd le most a SKILLgApp-et!   

 

SKILLCO- Tesztoktatás 923 

 résztvevővel 

 
Egy éven át (2018. októberétől2019. no-
vemberééig) a SKILLCO tanegységek a 
számoláshoz, az írástudáshoz, a munkahelyi 
egészségvédelemhez és biztonsághoz, vala-
mint a zöld készségekhez kapcsolódó 
próbákat sikeresen tesztelték a szakképző 
központokban, a szakiskolákban és a válla-
latoknál a három projekt partnerországban, 
Magyarországon, Németországban és Szlo-
véniában. 

A tesztelési szakaszban összesen 923 részt-
vevő vett részt. A tesztelés, amelyet az ABZ 
német projektpartner irányított, az új 
tanulási egységekhez a résztvevők tanter-
vében az európai képesítési keretrendszer 
4. szintjén zajlott. 

Több mint 100 teszt dokumentum tartalmaz 
kézikönyveket, videókat, vetélkedőket, ér-
tékelő lapokat és pedagógiai utasításokat 
(pl. Vegyes tanulás, átfordított osztálytermi 
módszer, online tanterem), amellyel in-
tegrálhatók a vonatkozó nemzeti tantervi 
oktatási és tanulási egységeibe. Ezek a doku-
mentumok szabadon elérhetők a SKILLCO 
weboldalán, valamint a WHKT által a gya-
kornokok, oktatók és tanárok számára kidol-
gozott és végrehajtott SkillgApp alkalmazás-
ban. 
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A SkillgApp, a weboldal és az összes doku-
mentum négy nyelven elérhető (angol, szlo-
vén, magyar és német). 

Az összes eredményt az Erasmus + Blue-
print projekt egész Európában „bevált gya-
korlat” példáiként sorolja be. 

A három ország tesztanításának egyik fő 
eredménye a digitális technológiában részt-
vevő hallgatók és alkalmazottak egész 
életen át tartó tanulásának előmozdítása 
iránti további igénye a 4 tanulási egység 4–6 
színtjén, csak úgy , mint a kezdő 1–3. szín-
ten. 

A SKILLCO partnerei ezért egyetértenek az EU 
Bizottság elemzésével az építőipar jövőbeni 
tudáskövetelményeiről, miszerint digitális in-
novációs központok létrehozására lesz 
szükség az építőiparban az új tanulási egy-
ségek digitális technológiával történő 
együttműködéshez történő kísérletezéséhez. 
Az egyetemekkel, a szakiskolákkal, a 
kormányzati és nem kormányzati in-
tézményekkel együttműködve az új fejlesztés 
érdekében a további új és innovatív tanítási 
és tananyag egységei kialakításához a Z 
generáció számára.  
Az Európai Bizottság ezért úgy döntött, hogy 
új projektet dolgoz ki az építőipar digitális 
tanulási egységeinek fejlesztésére. 
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A SKILLCO jövője 

 
Három év után a SKILLCO projekt lassan ér 
véget. Hasznos és innovatív eredményeket 
és tanulási eszközöket, például az okostele-
fonokhoz való alkalmazást, a projektpart-
nerek dolgozták ki Németországból, Ma-
gyarországról és Szlovéniából. 

A projekt érdeke korlátozott lenne, ha ezek 
az eredmények csak a projektpartnerek 
körében maradnak fenn. Ezért a projekt ré-
szeként felállítottak egy Építőipari Szektor 
Szövetséget, hogy biztosítsák a projekt 
eredményeinek szélesebb körű terjesztését 
és hosszú távú fenntarthatóságát. Ennek a 
szövetségnek a célja: 

 a projekt eredményeinek terjesztése, fen-
ntartása és kiaknázása, 

• cselekvési terv kidolgozása a projekt kere-
tében kifejlesztett 2 képzési modul 
akkreditálására azzal a céllal, hogy ezeket in-
tegrálják a nemzeti oktatási rendszerekbe, 

• a kulcsfontosságú szereplők közötti re-
gionális, nemzeti és transznacionális (EU) 
szintű együttműködés és információcsere 
megerősítése a készségek hiányával és a 
jövőbeli munkaerő-szükségletekkel 
kapcsolatban, 

• az építőipar igényeire szabott szakképzés 
(szakképzés) továbbfejlesztése; 

• új tagok vonzása a Szövetségbe más EU-
országokból.  

Ezért felkérjük az érdekelt feleket, hogy 
töltsék le a megfelelő formanyomtatványt a 
SKILLCO weboldalról (www.skillco.eu) és 
csatlakozzanak a Szövetséghez. 

 

 

 

 

SKILLCO implementation 

 
A SKILLCO konzorcium kidolgozta a part-
nerországok számára a tanulási egységek 
megvalósításának és a tananyagokkal tör-
ténő oktatás stratégiáját. 

Németországban a SKILLCO tanulási egy-
ségek végrehajtási stratégiája a meglévő 
kettős rendszer felépítésén alapul, ahol - 
akárcsak Szlovéniában - a tanulási egysége-
ket beépítik a nyílt tantervbe. Magyaror-
szágon az iskolák bevonhatják a SKILLCO 
tanulási egységeket a meglévő oktatási pro-
gramokba. 

A SKILLCO projekt szlovéniai építési és 
építőanyag-ipari kamarában (CCBMIS) 
megvalósított kísérleti képzéseihez kapcso-
lódó anyag megtalálható a 
www.gzs.si/zgigm portál online híreiben. A 
munkavállalók számolási készségekkel 
kapcsolatos kísérleti képzését a Celje is-
kolaközpontban tartották (Šolski center 
Celje). 

A teljes anyag elérhető a projekt hivatalos 
weboldalán: https://www.skillco.eu/con-
tent/outputs/, valamint az intelligens mobil 
eszközök új ipari alkalmazásában, a SKILL-
gApp-ban. 
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Impact of SKILLCO 

 
Bár a SKILLCO projekt hamarosan véget ér, a 
projekt célcsoportjai továbbra is profitálnak 
a projekt eredményeiből. A projekt fő 
kedvezményezettjei: 

1.      iVET és cVET intézmények 

2. Nemzeti és európai építőipari 
vállalatok - vállalkozók, valamint más 
kapcsolódó vállalatok - az építőanyag-ipar 

3. munkavállalók / alkalmazottak, 
tanulók / hallgatók és szakmunkások 

4. egyéb érdekelt felek és döntéshozó 
testületek, amelyek részt vesznek a 
munkaerő-piaci és / vagy szakképzési 
kérdésekben és az innovatív tanulási utak 
létrehozásában.  

A fő eredményeket, a közös tanterv-tanulási 
egységet (A modul), a munkavállalók 
képzését (B modul) és a mobilalkalmazást a 
következők fogják fenntartani: 

• a tanulási egységek marketingje a képvise-
leti projektpartnerek képzési katalógusain 
keresztül, amelyeket tagjaik a képzések 
keresésére használnak, 

• a tanterv-tanulási egység integrálása a 
„nyílt tanulási” tanfolyamok (szabályozó 

partnerek) nemzeti katalógusaiba annak 
ösztönzése érdekében, hogy a nemzeti 
szakképzési szolgáltatók beépítsék a tanter-
veket oktatási portfólióba, 

• a tanterv-tanulási egységet (A. és B. 
modul) beépítve az ágazati szakképzési tan-
folyamokba, amelyet a gyakornokoknak és 
az építőipari vállalkozásoknak kínálnak, a 
szakképzési projekt partnerei végrehajtják 
és így hosszú távon fenntartják a projekt 
tanterveit, 

• a mobilalkalmazás és a projekt weboldalá-
nak bemutatása tényleges gyakorlatok 
segítségével a tanulók / hallgatók / gya-
kornokok számára a szakképzési előadások 
során. 

A célcsoportokat az építőiparban a 
szakképzés előmozdítását és fejlesztését cé-
lzó szövetség kiszélesítésével érik el, aláírják 
a projekt eredményeit és előmozdítják a pro-
jekt eredményeit, valamint meghívásos 
tevékenységeket kezdeményeznek új tagok / 
aláírók vonzására, nemzeti szinten ágazati 
kampány a szakoktatási és szakképzési szol-
gáltatók számára a jövőbeli ágazati EKK-ori-
entáció érdekében, készségfejlesztési 
kezdeményezések előkészítésével a nemzeti 
foglalkoztatási szolgálatok számára stb. 
39 hónap elteltével ez az Erasmus + Sector 
Skills Alliance projekt még nem ért véget, 
csak most kezdődik! 
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Partner kapcsolatok: 
  

 Chamber of Commerce 
and Industry of Slovenia 

Gospodarska 
zbornica Slovenije 

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 Hand-
werkskammertag 

www.whkt.de 

 The Training Institute of 
the Federation of 
Construction Industry 
NRW 

Berufsförderungswerk 
der Bauindustrie NRW 
gGmbH 
 

www.abz-
kerpen.de 

 The National Federation 
of Hungarian Building 
Contractors 

Építési Vállalkozók Or-
szágos Szakszö-
vetsége 
 

www.evosz.h
u 

 Budapesti Komplex Cen-
tre of Vocational Training 

Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum 
 

www.bkszc.h
u 

 European Construction 
Industry Federation 

Fédération de l'Indus-
trie Européenne de la 
Construction 
 

www.fiec.eu 

További informáációkért lépjen kapcsolatba a project koordinátorával Ms Valentina Kuzma-val 
(CCIS CCBMIS). 

E-mail: valentina.kuzma@gzs.si 

 

 
A SKILLCO projekttel kapcsolatos legfrissebb információk megtekintéséhez keresse fel 

weboldalunkat, és iratkozzon fel hírlevelünkre a www.skillco.eu oldalon 


