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O projektu ISO CONSTRUCT
Namen projekta ISO
CONSTRUCT
je
prispevati k izboljšanju
negotovih
razmer v
evropskem gradbenem
sektorju,
ki
igra
pomembno vlogo v
e v r o p s k e m
gospodarstvu
in
za
katerega je na splošno
značilen visok odstotek
nizko kvalificirane in
nekvalificirane delovne
sile.
Pogosto so ti delavci
veščine
pridobili
z
usposabljanjem
v
okviru
svojega
podjetja, nimajo pa
uradno
priznanih
kvalifikacij in so zato
njihove možnosti pri
iskanju novega dela
majhne. Za to skupino
poklicev/delavcev
trenutni pogovori o
akreditaciji kompetenc
in veščin v okviru

evropskega ogrodja za
priznavanje kvalifikacij
(EOK) in nacionalnega
ogrodja za priznavanje
kvalifikacij (NOK) ne
predstavljajo ustrezne
rešitve, saj so vsi
tovrstni
pristopi
za
priznavanje
poklicnih
kompetenc usmerjeni
vsaj na 3. stopnjo EOK
ali više.
Večina
evropskih
sistemov
poklicnega
izobraževanja
ne
z a g o t a v l j a
mehanizmov
za
priznavanje kompetenc
nizko kvalificiranim ali
nekvalificiranim
delavcem. Veščine in
kompetence, ki so jih ti
delavci
pridobili
z
neformalnim
ali
priložnostnim učenjem,
torej ne morejo biti
priznane. Posledično je
njihova
mobilnost

omejena, imajo pa tudi
slabše možnosti na
trgu delovne sile v
kriznih časih.
Ker se partnerji pri
projektu
ISO
CONSTRUCT te težave
zavedamo,
bi
radi
nizko kvalificiranim in
nekvalificiranim
delavcem
zagotovili
potreben pristop za
potrjevanje
njihovih
osebnih
poklicnih
veščin in kompetenc
(ki so jih večinoma
p r i d o b i l i
z
usposabljanjem
na
delovnem mestu ter z
drugimi neformalnimi
in priložnostnimi načini
izobraževanja),
ki
temelji na svetovno
priznanem standardu
ISO 17024:2003.
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Uvodni sestanek v Leobnu (Avstrija)
Partnerji pri projektu ISO
CONSTRUCT
so
19.-20.
novembra organizirali uvodni
sestanek
projekta
v
avstrijskem mestu Leoben.
Namen
sestanka
je
bil
predstavitev partnerjev ter
splošni pregled projekta in
delovnih paketov.

PRIHAJAJOČI
DOGODKI
Naslednji projektni
sestanek bo
organiziran 28.-29.
aprila 2014 v Kerpnu
(Nemčija), kjer bomo
dokončali evropske
matrice kompetenc
za osnovne veščine,
potrebne pri
opravljanju poklica
zidarja, tesarja in
betonerja

Naslednji korak predstavlja
opredelitev kompetenc, ki jih
potrebujejo nizko kvalificirani
delavci (pomočniki) v gradbenem
sektorju. V ta namen bomo
podrobno analizirali zahtevane
kompetence in veščine za
naslednje poklicne skupine:
zidar, tesar in betoner. Pri tem
bodo sodelovale vse partnerske
države z izvedbo teoretične
raziskave in raziskave na terenu.

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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