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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne
pomeni potrditve vsebine,  ki  izraža le mnenja avtorjev,  in
Komisija ne more biti  odgovorna za kakršno koli  uporabo
informacij ,  ki  j ih vsebuje.



CILJ
Cilj projekta ICONS je izboljšati kakovost dela v

gradbeni dejavnosti ter spodbujati njegovo
produktivnost in trajnost v Evropi.

Projekt se je začel izvajati v začetku decembra 2019
in bo trajal 24 mesecev. Namen projekta ICONS je

razviti   inovativno in prilagojeno aplikacijo, s
katero bo mogoče usposobiti nestrokovne sodelavce

v gradbeništvu, da bodo razumeli, znali prebrati in

obdelati informacije in projekte v obliki BIM
tehnologije - informacijskega modeliranja
gradenj.

REZULTATI

V BIM-USMERJEN TEČAJ
USPOSABLJANJA

Cilj tečaja, ki je namenjen delavcem v gradbeni

dejavnosti, je izboljšati njihove sposobnosti branja

in obdelave tehničnih informacij v skladu z

integriranim projektnim sistemom, ki ga je uvedel

BIM.

INOVATIVNA APLIKACIJA ZA DELAVCE
4.0

Aplikacija je prilagojena delavcem na gradbiščih in

vključuje pripravljena navodila za preproste ključne

naloge, ki jih bo delavec morda moral opraviti na

gradbišču.

E-PRIROČNIK:  “POT DO DIGITALIZACIJE
ZA DELAVCE 4.0:  METODE IN ORODJA”

Priročnik bo vseboval gradivo za usposabljanje in

glavne napotke za uporabo aplikacije.

FAZA PRIPRAVE

Prva faza projekta se nanaša na opredelitev

vsebine modela usposabljanja in strukturo

pripadajoče  aplikacije, ki temelji na analizi učnih

potreb delavcev z modrimi ovratniki.

TESTIRANJE IN PRILAGODITEV

Usposobljeni strokovnjaki bodo v petih

evropskih državah (Italiji, Španiji, Sloveniji,

Nemčiji in Združenem kraljestvu) izvedli

mednarodna izobraževanja in pilotne teste za

potrditev in prilagoditev modela in aplikacije za

usposabljanje ICONS na podlagi povratnih

informacij delavcev.

LOKALNI DOGODKI

Vsi partnerji bodo v svojih državah organizirali

dogodke z namenom širiti rezultate projekta

zainteresiranim na lokalni, nacionalni in

mednarodnim ravni v gradbeni dejavnosti.

MEDNARODNO USPOSABLJANJE
TRENERJEV

Leta 2021 bo v Vicenzi (Italija) potekalo

mednarodno usposabljanje trenerjev, kjer bodo

dobili navodila o uporabi modulov za

usposabljanje in delovanju aplikacije.

STRATEGIJA


