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Koordinaattori

Kumppanit

ISO CONSTRUCT kokous Bilbao:ssa
20. ja 21.tammikuuta ISO CONSTRUCT projektin partnerit kokoontuivat Bilbaossa ( Espanjassa)
kolmanteen projektikokoukseensa.
Isäntäorganisaationa toimi Fondo
Formación Euskadi (FFE), koulutuskeskus, jonka tarkoitus on lisätä
työntekijöiden ja yritysten osaamista
järjestämällä koulututusta ja kursseja.
FFE: llä on koulutuskeskuksia eri
puolilla Baskimaata ja yli 150 kokenutta kouluttajaa.
Kokouksen päätarkoitus oli valmistella Iso Construct –hankkeen pilottivaihe, joka toteutetaan kumppanimaissa helmikuusta lähtien. Erityisesti
käytiin läpi tasvittavat ja osapuolista
vaadittavat dokumentit sertifiointiprosessissa: kirjallisen ja suullisen
kokeen kysymykset, käytännön testin
sisältö, tutkintoon osallistujien ja
tutkinnon vastaanottajien vaatimukset,
sertifikaatin rakenne, prosessin arvio-

intilomake...ja muut prosessin varmistamiseen liittyvät dokumentit.
Parhaillaan kussakin partnerimaassa
rekrytoidaan sopivia osallistujia
hankkeen pilottiin rakennusalalta,
joillaa olisi esim. 2 vuoden
työkokemus (muuraus, kirvesmiestyö,
betonityö), mutta ei varsinaista alan
tutkintoa.
Toisena kokouspäivänä käytiin läpi
hankkeen tiedottamisstrategia ja
round table -tapaamisten tuloksia.
Lisäksi tarkasteltiin väliraportin
laadullista palautetta ja hankkeessakumppanien toteuttamaa
tiedotustoimintaa tähän mennessä.
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Tulevat
tapa-tumat
Seuraava kansainvälinen kokous
pidetään Sloveniassa
Ljubljanassa 11 - 12.6.
Kokouksessa
vaihdetaan kokemuksia käytännön testivaiheesta ja sovitaan
tulosten levittämisestä.

2, kansallinen Round Table Kerpenissä
Osanan hankkeen tiedottamista, ja
levittämisstrategiaa, jokaisessa maassa
järjestetään useampia “round table “ tilaisuuksia hankkeen sidosryhmille.
Ensimmäiset Roud table –tilaisuudet
on pidetty kussakin partnerimaassa
hyvin tuloksin.
Viime marraskuussa saksalainen partneri the Institute of Education of the
Federation of Construction Industry
in North Rhine-Westphalia (BFWNRW), järjesti toisen round table –
tilaisuuden rakennusalan edustajille,
poliitikoille, kauppakamarien edustajille, hallintovirkamiehille, yrityksille ja
yhdistysten edustajille.

10 viimeisen vuoden aikana Saksassa
on hävinnyt 50 % alan ammattityövoimasta. Yleisesti huomioiden useimmat osallistujat yhtyivät näkemykseen,
että ISO 17024: 2003 sertifikaatti
auttaa selviämään tästä tilanteesta
lisäten ilman ammattitutkintoa olevien
työntekijöiden mahdollisuuksia löytää
työpaikka sertifikaatin avulla.

http://iso-construct.eu
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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Euroopan komissio on tukenut tätä hanketta. Tämä julkaisu esittelee vain tekijöiden oman näkökulman. Euroopan
komissio ei vastaa millään tavoin esitetyn tiedon sisällöstä tai käytöstä.

