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ISO CONSTRUCT projektin esittely
Rakennusala
on
tyypillisesti ala, jossa
työskentelee
paljon
henkilöitä, joilla ei ole
virallista alan tutkintoa.
Samoin ala ei ole ollut
nuorten suosikkialojen
kärjessä.
Tämän projektin “ISO
CONSTRUCT” tarkoitus
on luoda rakennusalalla
toimivalle ilman ammattitutkintoa työskentelevälle henkilölle mahdollisuus suorittaa sertifikaatti perustuen niihin
taitoihin ja pätevyyksiin,
joita hänellä jo on.
(pääasiassa osaamista,
joka on hankittu työtä
tekemällä tai muuten
ilman virallista koulutusta).

Tämä sertifikaatti perustuu kansainvälisesti tunnustettuun normiin: ISO
17024:2003.
Ilman tutkintoa olevat
työntekijät jäävät helposti taloustilanteiden
heikentyessä ilman työtä. Osaaminen on kertynyt työpaikoilla työtehtäviä tehden eikä niistä
ole osoittaa todistusta
uutta työpaikkaa etsittäessä.
Ammatillisen tutkinnon
suorittaminen saattaa
vaatia liian pitkän ajan
tai ei kenties sovellu
henkilön
tavoitteisiin.
Tällöin jäädään helposti
kokonaan ilman tutkintoa.

Hankkeen tavoitteena
on kehittää sertifikaatti
ja määritellä niitä vaatimuksia, mitä ns. rakennusalan aputyöntekijän
(rakennusapumies)
tulee osata toimiessaan
rakennusalalla.
Lopputuloksena syntyy
työelämää ja työntekijöitä hyvin palveleva normiin ISO 17024:2003
pohjautuva sertifikaatti.
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Kick off –kokous Leoben (Austria)
Marraskuussa 2013 (19.-20.11), ISO
CONSTRUCT
kumppaniorganisaatiot
kokoontuivat
Itävallan
Leobenissa
aloituskokoukseen.
Kokoksessa kaikki hankkeeseen osallistuvat kumppaniorganisaatiot esittelivät itsensä ja tämän lisäksi kokouksessa käytiin läpi hankkeen tavoitteet ja hankkeen tulevat toimenpiteet .

osaaminen ja pätevyydet.

Seuraavassa vaiheessa määritellään
rakennusapumieheltä
vaadittava

Tämän pohjalta syntyy 5 eri kansallista
osaamismatriisia.

Kukin hankekumppani kartoittaa nämä
taustatiedot
omassa
maassaan
esiselvityksin ja kenttähaastatteluin.

http://www.iso-construct.eu

Tulevia tapahtumia
Seuraava kokous pidetään
Kerpenissä Saksassa 2829.4.2014. Kokouksessa
viimeistellään yhteinen
eurooppalainen
rakennusapumiehen
osaamismatriisi.

Hankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan
osaaminen seuraavissa kolmessa ammattiryhmässä: muurari, kirvesmies ja
betoni– ja raudoitustyöntekijä,.

https://www.facebook.com/isoconstruct
AUSTRIA

Berufsförderungsinstitut Steiermark, www.bfi-stmk.at

AUSTRIA

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

GERMANY

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

SPAIN

Fondo Formación Euskadi, www.ffeuskadi.net

FINLAND

WinNova, www.winnova.fi

SLOVENIA

Gospodarska zbornica Slovenije, www.gzs.si
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