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MI AZ A  SKILLCO 
A SKILLCO egy innovációs pro-
ject az építőipar területein 
felmerülő készséghiány 
kiküszöbölésére. Ez egy három 
éves együttműködés sza-
kiskolák, gyakorlati 
képzőhelyek, nemzetközi 
kapcsolatok és az EU építőipari 
képviselői között Németor-
szág, Magyarország és Szlo-
vénia 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 biz-
tosító partnerekkel Németor-
szágból, Magyarországból és 
Szolvéniából, valamint a  FIEC- 
Európai Építőipari Szövetség 
(European Construction Indus-
try Federation) résztvételével, 
akik a az Európai építőipari 
munkáltatóiért átfogó 
szervezete.  
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HÍREK 5 
Különböző tevékenységek zajlottak a SKILLCO projektben 
az elmúlt hónapokban.A projektben különböző tanulási 
eredmények keletkeztek és már megkezdtük a különböző 
tevékenységeket a tesztelési szakaszban. Az SSCEEP-nél 
befejeztük a tanulók és a munkavállalók számolás 
készségének és a hallgatók munkahelyi 
egészségvédelemének teszttanítását. A számoláskészség 
tesztfázisában az oktatásban új megközelítést alkalmaztak. 

A megfordított osztályterem, ahol a diákok otthon megis-
merik a tartalmat, amit az iskolában  gyakorolnak. Ebben a 
megközelítésben a szemtől szembe való interakciót össze-
kapcsolják a független tanulmányokkal a technológián ke-
resztül. A diákok otthon előzetesen rögzítették a  videókat, 
majd az iskolában kis csoportokban megvitatták azokat. 

A diákok nagyon elégedettek voltak az új tanulási koncep-
cióval. Sok munkát végeztek otthon, és a tanulók sok isme-
rettel rendelkeztek a témában. 

A tanár interakciója a tanulókkal egy megfordított osztály-
teremben személyre szabottabb és kevésbé didaktikus 
lehet. A diákok aktívan részt vesznek a tudás megszerzésé-
ben és építésében, amikor részt vesznek és értékelik a 
tanulási folyamatokat. 

Az oktatás új megközelítései javítják a tanulási folyamatot. 
Ugyanezt a megközelítést fogjuk alkalmazni a többi 
készséghiány kísérletezésében. 

  

 

 

 

 

 

Tesztüzem  
sikeresen elrajtolt 

2018 októbere óta az első teszt-
tanítások a GREEN készségek- és 
a NUMERACY témakörében futot-
tak a projektpartner Magyaror-
szágon, Németországban és Szlo-
véniában. Több mint 200 részt-
vevő vett részt a kísérleti 
eseményekben 2018 októbere és 
2019 márciusa között. Két modul 
(A és B) tesztelése két célcsoport-
tal történik: munkavállalók, 
tanulók és gyakornokok az EKKR 
4. szintjén. 

 
 
 

Tantery stratégia 
A németországi végrehajtási stra-
tégia a meglévő kettős képzési 
struktúrák keretfeltételein alapul. 
Ez azt jelenti, hogy a SKILLCO kí-
sérleti moduljait összehangolják 
az elméleti és gyakorlati egy-
ségek tekintetében a jelenlegi 
képzési keretek és képzési tervek 
vonatkozásában. 
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Képzési keretrendszer  
Meghatározza, hogy a képzési foglalkozási profilban bemutatott tartalmat strukturált módon 
kell továbbítani az idő és a tartalom tekintetében. 

Képzési terv: Az oktató = a képzési szolgáltatónak képzési tervet kell készítenie a képzési 
keretrendszer alapján. 

A keretrendszer a szakképzéssel kapcsolatos szakképzési követelményeket írja le a szakképzési 
központban. 

A keretrendszer az alapoktatás széles körű szakmai területére és egy speciális képzési területre 
oszlik. Ez szabályozza a szakképzés céljait és tartalmát, de nem a módszertani megközelítést. 

A keretrendszer célja, hogy független és felelős gondolkodást és cselekvést fejlesszen ki a 
képzés átfogó céljának, lehetőleg tanításnak. Olyan módszereket alkalmazunk, amelyek 
különösen alkalmasak a független és felelős gondolkodás és cselekvés kompetenciáinak 
közvetlen előmozdítására, és ezért figyelembe veszik azokat a didaktikai projektfogás során.  

Ez azt jelenti, hogy SKILLCO tanulási egységeink a keretrendszerben új módszertani-didaktikus 
tanulási formákat tesznek lehetővé. Az általunk használt SKILLCO tanulási egységek beépülnek 
az Oktatási Minisztérium Konferenciájának országspecifikus megvalósításának tanterveibe. 

Így módszeresen elfogadtuk a SKILLCO tanulási egységeket az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium  Konferenciájának tantervével összhangban, azaz a célok és tartalmak minimális követel-
ményként való megfogalmazásával. 

  

 
Íráskészség tananyag tesztelése 

A BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziumának 3 osztályában végezzük a 

tananyag tesztelését/oktatását. 

A tanulók iskolánk Magasépítő technikus OKJ-s képzésében részt vevő 11. évfolyamos oszt-

ályok tanulói. 
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A képzés 4+1 éves, részletesebb felépítése: 4 szakgimnáziumi év végén érettségit tesznek a 

tanulók, és utána mehetnek az 1 éves technikus évfolyamra, amelynek sikeres elvégzésekor 

megkapják a Magasépítő technikus OKJ-s bizonyítványt. 

Mindhárom osztályban a digitális kompetenciák magas szinten vannak, így a számítógép 

használata, a tervrajzok és az ARCHICAD modell kezelése nem okoz problémát. 

Jelenleg túl vagyunk a Literacy anyagrészen, és felkészülünk a Numeracy oktatási egység 

feldolgozására. 

A tanulók nagyon jól fogadták a tananyagot, és örülnek neki, hogy egy nemzetközi projektben 

vehetnek részt. Nagyon tetszik nekik a honlap is. Az oktatás teljes mértékben számítógép-ter-

emben zajlik. Egy gépnél egy ember ül, de dolgozhatnak közösen a feladatokon. 

A tanulók nagy lendülettel kezdték a feladatokat, mert inspirálta őket, hogy ugyan azon az 

épületen vesszük végig a tervolvasás és az ütemterv készítés menetét, sőt a következőkben a 

számításokat és költségvetés készítést, majd a további tananyag-részeket is. 

Ugyanis az eddig megszokott gyakorlat az volt, hogy minden feladatrészhez másik épületet 

viszünk be, de a SKILLCO projekt során használt épület különböző szakmai vizsgálata segít a 

tanulóknak hamarabb megérteni az építőipari folyamatok kapcsolódását, egymásra épülését, 

és az összefüggések átlátását. 

Összességében jó tapasztalatokról tudunk beszámolni és izgatottak vagyunk a folytatást il-

letően.  
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Tanulj szakmát! Karrier tanácsadás és szakmai 
képzési piac 

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fo-

glalkoztatási Főosztálya a fiatalok munkaerő-piaci in-

tegrációját segítő és prevenciós feladatai körében 

2019. március 5-én negyedik alkalommal szervezte 

meg a „Tanulj SzakMÁt! Pályaorientációs és 

Szakképzési Börze” elnevezésű rendezvényét a 

MOM Sport Központban. 

A program célja, hogy segítséget nyújtson az új 

szakképzési rendszerben való eligazodásban, a 

megfelelő szakma kiválasztásában, amely hozzájárul 

a szakképzésben végző fiatalok és felnőttek ered-

ményes bekapcsolódásához a munka világába, val-

amint hogy támogatást nyújtson a pályaorientáció 

megerősítéséhez mind egyéni, mind intézmény szin-

ten, ezzel hozzájárulva a pályaválasztás pedagógia-

szakmai jellegű feladataihoz. 

A rendezvényre a fővárosban működő általános is-

kolák, gimnáziumok és szakképző intézmények 

végzős diákjai, valamint regisztrált, szakképzésben 

részt venni szándékozó álláskeresők kapnak me-

ghívást. 

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum idén is 

jelen volt kiállítóként, a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően. Rengeteg érdeklődő látogatott el 

standunkra, ahol felvilágosítást kaphatott a 

szakképzés kapcsán felmerült bármely kérdésére. 

Az általános iskolások nagy kedvence volt újra a mat-

ricatetoválás, amelyet a nálunk oktatott szakmákra 

jellemző grafikák díszítenek. 

 

Az előző évek sikeren felbuzdulva ebben az évben is 

egész napos színpadi programmal készültek a 

szakképzés jegyében.  

 

 

 

 

SKILLgApp BETA fázisa 
hamarosan   

A SkillgApp fejlesztése jól megy. Az Alkal-
mazás első Alpha változatait a partner-
szervezetek osztották meg, amelyek 
tesztelték, és javítási javaslatokat küldtek. 
A fejlesztés lassan a fő fázisba kerül: előre 
látjuk, hogy a béta verzió május végéig be-
fejeződik. Amikor elkészült, nemcsak a 
partnerszervezetek, hanem a diákok is ré-
szt vesznek a tesztelés, a monitoring és a 
minőségértékelés folyamatában. 

Az aktuális Alpha változatot a közelmúlt-
ban mutatták be a SKILLCO konferencián 
Brüsszelben, ahol az érdekeltek és a pro-
jekt résztvevői Európa-szerte először 
nézhették meg az applikációt. 
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Partner Contacts: 
  

 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 

For further information contact the coordinator: Valentina Kuzma (CCIS ) 

E-mail: valentina.kuzma@gzs.si 

 

 

To get notified on the newest information regarding our SKILLCO project visit our website and 
sign up for our newsletter at www.skillco.eu 
 

 

 


