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ISO CONSTRUCT srečanje v Kerpnu, Nemčija
Koordinator

Partnerji

Gradbeni sektor v Evropi
predstvljajo v velikem
deležu gradbeni delavci, ki
so nekvalificirani ali pol
kvalificirani. Projekt ISO
CONSTRUCT si je zadal
cilj, da tem delavcem
ponudi možnost
certificiranja njihovih
osebnih spretnosti in
kompetenc, ki so jih
pridobili večinoma z delom
ali prek neformlanega ali
formalnega usposabljanja.
Certificiranje gradbenih
delavcev se izvaja po
mednarodnem standardu
ISO 17024. Konec meseca
maja 2014, 29.5.-30.5., je
potekala srečanje
projektnih partnerjev v
Kerpnu , v Nemčiji, kjer so
pregledali in ocenili potek
in napredek projekta.
Partnerstvo pripravlja
nacionalno matrico
kompetenc, ki bo odražala
nacionalne kompetence, ki
so zahtevane za 2. nivo po

evropskem kvalifikacijskem
ogrodju tega delovnega
profila. Sledila bo priprava
dokumenta skupne
evropske matrice
kompetenc, katera bo
odslikavala evropske
zahteve za ta delovni profil.
Slednji dokument bo tudi
osnova za evropski
certifikacijski program
zasnovan standardu po
ISO 17024.
Projektno srečanje se je
odvijalo v Kerpnu, pri
uradnem gostitelju—
Training Institute of the
Federation of Construction
Industry in North RhineWestphalia (BFW-NRW).
Gre za organizacijo, ki je
bila ustanovaljena za
namen usposabljanja,
podpira gradbena podjetja
in jim daje možnost, da pri
njih opravljajo poklicno
izobraževanje in
usposabljanje za dijake ter

zaposlene delavce na
lokacijah Kerpen, Essen in
Hamm. Zaposleni v
organizaciji organizirajo
napredne treninge
usposabljanja za različne
potrebe za gradbeno
panogo, delavnice na temo
zdravje in varnost pri delu,
različnim domačimnemškim podjetjem, pa
ponujajo v njihovem hotelu
in dijaškem domu
možnost večdnevnega
najema loakcije (s strani
poslovnih subjektov) za
predstavitev novih
gradbenih tehnologij,
mehanizacije in proizvodov
raztličnim javnostim in
deležnikom. Omenjena
organizacija je vključena v
več panožnih študij in
izvaja tudi različne
evropske projekte
povezane z gradbeno
panogo.
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1. nacionalna okrogla miza v Ljubljani, Sloveniji
GZS ZGIGM: Dne 2.4.2014 je ZGIGM v
okviru

projekta

ISO-CONSTRUCT

organizirala delovni posvet z naslovom
Izobraževanje, usposabljanje in kadri v
gradbeništvu, ki ga je tokrat izjemoma
pripravila v Ljubljani (pretekla leta je potekal
v okviru sejma Megra - Pomladni sejem v
Gornji Radgoni), in sicer kot strokovni
briefing pred sejo pogajalskih skupin za novo
kolektivno
pogodbo
za
dejavnost
gradbeništva. Na dogodku so predavatelji
predstavili aktualno panožno statistiko
povezano s poklicnim izobraževanjem in
usposabljanjem. Predstavili so pregled stanja
na srednjih poklicnih in strokovnih šolah, i.d.
vpis, prenova kurikuluma, veljavne poklicne
standarde, pregled izobraževalnih programov
in NPK-jev, trendi, težave, predloge

Naslednji
dogodek
Naslednje srečanje v
okviru projekta bo v
Bilbau v Španiji, 20.
– 21. januar 2015. Do
takrat bo že razvita
certifikacijska
shema, le-te bo
sledilo pilotno
preizkušanje v več
sodelujočih
evropskih
partbnerskih
državah.

izboljšav. Sledil je podroben prikaz statistike s
trga dela (zaposleni, brezposelni, trendi,
opažanja, napovedi, potrebe po poklicih).
Posvet se je nadaljeval s tematiko socialno
partnerstvo in njegovo vlogo ter nalogah
vezanih
na
poklicno
in
strokovno
izobraževanje. Nazadnje so bile predstavljene
tudi mednarodne panožne aktivnosti GZS
ZGIGM, katera si prek mednarodnega
evropskega
projekta
ISO-CONSTRUCT
prizadeva
za
potrjevanje
kompetenc
nekvalificiranih delavcevob uporabi standarda
ISO 17024. Prav nekvalificirani delavci so v
deležu brezposelnih najštevilčnejše zastopani
prav v
gradbenem
sektorju.
Več o dogodku: http://www.gzs.si/slo/panoge/
zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_ma
teriala/64620

http://www.iso-construct.eu
https://www.facebook.com/isoconstruct
AVSTRIJA

Berufsförderungsinstitut Steiermark, www.bfi-stmk.at

AVSTRIJA

SystemCert Zertifizierungsges.m.b.H.,
www.systemcert.at

NEMČIJA

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V.,
www.berufsbildung-bau.de

ŠPANIJA

Fondo Formación Euskadi, www.ffeuskadi.net

FINSKA

WinNova, www.winnova.fi

SLOVENIJA

Gospodarska zbornica Slovenije, www.gzs.si
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Izvedbo projekta sofinancira Evropska komisija. Ta publikacija [komunikacija] in vsa njena vsebina odraža
izkčjučno stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli vsebino navedb in
škodo zaradi vsebin in uporabe informacij, ki jih vsebuje ta publikacija.

