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BUDOWA & KO
Rozwój europejskiej strategii
certyfikacji i kwalifikacji
mającej wpłynąć na poprawę
jakości kształcenia i dokształcania
w zawodach budowlanych z
uwzględnieniem nowych
wytycznych Unii Europejskiej

Ogrzewanie
Wytwarzanie
ciepłej wody

Strych

Sciany
Zewnętrzne
Fasada

Drzwi / Okna

Piwnica
Fundamenty
Płyŧy Podłogowe

Wraz z integracją europejską pojawiają się w
branży budowlanej nowe problemy co wpływa
przede wszystkim na wzrost kompleksowej
koordynacji procesów budowlanych w przyszłej,
europejskiej gospodarce budowlanej.

Treść projektu
Bazując na konkretnym przykładzie
energooszczędnego budownictwa:
• W związku z integracją europejską i
rozszerzeniem UE zostaną podniesione
wymogi dotyczące kwalifikacji;

Wykwalifikowane siły robocze będą coraz bardziej
poszukiwane we wszystkich krajach Europy, a
fachowcy budowlani znajdą zatrudnienie nie tylko
we własnym kraju, ale przede wszystkim u
sąsiadów. Swobodny przepływ usług umożliwi
firmom budowlanym realizowanie zleceń poza
granicami kraju.
W związku z wzrastającymi wymogami na
budowie, pojawiają się przed pracownikami
fachowymi nowe zadania do wykonania.
Jednym z zadań jest przetworzenie wytycznych
UE dotyczących budownictwa tak by powstały
nowe przepisy regulujące sprawy oszczędności
energii.

• opracowane jednolite standardy dotyczące
dodatkowych kwalifikacji;

Po raz pierwszy pojawia się obowiązek
podniesienia standardów w zakresie renowacji i
modernizacji budynków Analiza całościowa
budynku wskazuje wyraźnie na potrzebę
koordynacji poszczególnych rzemiosł w procesie
budowlanym. Coraz większe znaczenie zyskuje
kształcenie w zakresie kluczowych kwalifikacji.

• otworzą się drogi w kierunku rozwoju
nowego systemu certyfikacji.

Partnerstwo
Partnerami projektu są kraje sąsiadujące z
Niemcami:
Belgia, Dania i Polska.
Łączy ich nie tylko udział wielu, doświadczonych
organizacji odznaczających się dużymi fachowymi
kompetencjami, ale również podobne warunki
klimatyczne i problemy w zakresie budownictwa.

• sformułowane propozycje możliwości
certyfikacji dodatkowych kwalifikacji w
procesie kształcenia i dokształcania;
• nastąpi wymiana opracowanych modułów i
dokonanie próby odpowiedniego
zastosowania nowych metod
kształceniowych;
• rozwiną się koncepcje dotyczące
formułowania zasad, przeprowadzania i
doradzania w zakresie certyfikacji;

Rezultaty
• Powstanie rozszerzona oferta kształcenia i
dokształcania dzięki której każdy z krajów
będzie dysponował większą liczbą własnych
modułów;
• jednolita, ustalona przez wszystkie
uczestniczące kraje propozycja certyfikacji
dodatkowych kwalifikacji;
• nowe materiały informacyjne dotyczące
kształcenia i dokształcania;
• przejrzystość możliwości wykorzystania
nabytych kwalifikacji

Partnerstwo

Finansowanie ze środków

NIEMCY
• Bauindustrieverband Berlin - Brandenburg e.V.
•
•
•
•

in Kooperation mit der Fachgemeinschaft Bau
Bildungsverein Bautechnik
Handwerkskammer Berlin
Institut für Bauingenieurwesen / Technische
Universität Berlin
Oberstufenzentrum Bautechnik II

BELGIA
• ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen

Gemeinschaft
• IAWM - Institut f. Aus- u. Weiterbildung im
Mittelstand und KMU
• ZAWM Zentrum für Aus- und Weiterbildung
des Mittelstandes V.O.E., St.Vith

DANIA
• ATC Aarhus Technical College - International, Aarhus

POLSKA
•
•
•
•
•

WIR Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
RAWBUD-RAWICZ Sp. z.o.o
ZRP Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie
ZSBD Zespół Szkół Budowlano Drzewnych/ Poznań
ZZDZ Zakład Doskonalenia Zawodowego, Warszawa
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