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Koordinator

Partnerji

ISO-CONSTRUCT srecanje v Bilbau
Predstavniki projektnih partnerjev so
se srecali dne 20.1.-21.1.2015 na mednarodnem srecanju v Bilbau v Španiji,
ki ga je gostil Fondo Formación
Euskadi (FFE), center za usposabljanje, usmerjen v usposabljanje in
zviševanje znanj, s ciljem izboljšanja
izvedbe tako s strani zaposlenih kot s
strani poslovnih subjektov. FFE ima
razlicne centre za usposabljanje po
Baskiji in vec kot 150 izvajalcev usposabljanj s široko paleto metodologij
ucenja.

kumente evalvacije, vrsto in jezik izdanega certifikata, proces evalvacije, terminski plan izvedbe in drugo za ceritificiranj nujne spremljajoce dokuemente.

Glavni cilj mednarodnega srecanja je
bil priprava udeležencev na projektno
aktivnost pilotno certificiranje, ki se
bo odvijala spomladi. 2015 v vseh
državah, ki sodelujejo v projektu. Udeleženci srecanja so pregledali, popravili vsebino in strukturo ter dolocili
dokumente za izvedbo testne certifikacije delavcev: vprašanja za teoreticni
in prakticni izpit, vsebino testov, do-

Drugi dan srecanja je bil osredotocen
v strategijo izvajanja projekta, rezultate z nacionalnih okrogih miz ter kakovost projekta in diseminacijskih
porocil.

Trenutno vsi partnerji v projektu
razpisujejo možnost brezplacnega pilotnega certificiranja delavcev pomocnikov pri gradnji (po specifikaciji doloceni v evropski certifikacijski
shemi, kot so jo dolocili in potrdili
projektni partnerji v casu izvajanja
projekta).
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Zaintersirane
osebe so
povabljene, da
stopijo v stik s
projektno
skupino za
dodatne informacije o
projektu.
info@iso-construct.eu

Prihajajoci
dogodki
Naslednje
mednarodno projektno
srecanje se bo odvijalo v Ljubljani v Sloveniji na GZS dne
11.6.–12.6.2015.
Na srecanju bomo
izmenjali izkušnje s
testnega certificiranja
v sodelujocih državah
in dorekli strategijo
trajnosti certificiranja,
ki jo bomo izvajali po
zakljucki projekta
ISO CONSTRUCT.

2.projektna okrogla miza v Nemciji (Kerpen)
V okviru zacrtanih projektnih aktivnosti so vsi partnerji dolžni izvesti
v casu izvajanja projekta 3 x nacionalne okrogle mize z vkljucenimi
kljucnimi nacionalnimi sektorskimi
deležniki. Na nacionalnih dogodkih se
predstavijo cilji projekta, vmesni rezultati, možni nacini izvedbe in potek
aktivnosti ter se pogovorijo o spremljajocih težavah in dejstvih, ki se
nanašajo na temo projekta.
Trenutno partnerji organizirajo 2.
krog okroglih miz. Prvi so drugo
okroglo mizo izvedli v Nemciji in
sicer pod organizacijo partnerske organizacije - Education of the Federation of Construction Industry in

North Rhine-Westphalia (BFWNRW). Na dogokdu so sodelovali
predstavniki gradbene panoge, politike, deldajalskih organizacij, vladnih
agencij, gradbenih podjetij in kulturnih združenj. V zadjih 10-ih letih je
gradbena industrija izgbila 50% panožnih strokovnjakovprofesionalanih
profilov. Prisotni na okrogli mizi so se
strinjali, da ISO 17024 lahko pomaga
izboljašat situacijo na trgudela v panogi, poveca zaposlitvene možnosti nekvalificiranih delavcev prek certificiranja, vendar pa nekateri problemi še
vedno ostajajo.

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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Izvedbo projekta sofinancira Evropska komisija. Ta publikacija [komunikacija] in vsa njena
vsebina odraža izkcjucno stališca avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli vsebino navedb in
škodo zaradi vsebin in uporabe informacij, ki jih vsebuje ta publikacija.

