Udgangspunkt

Aarhus tekniske Skole
Udvikling af en
europæisk
kvalificerings- og
certificeringsstrategi
dækkende behovet inden for
uddannelse og efteruddannelse
i byggefagene
i lyset af de nye
EU-direktiver

Byggebranchen oplever med den europæiske
integration nye udfordringer.
Dette viser sig først og fremmest som komplekse
tiltag af koordination af bygge-proces i en
fremtidig europæisk byggebranche.
Efterspørgslen efter håndværkere bliver i alle
europæiske lande bliver større og større.
Faglærte arbejdere fra nabolande vil frem for alt
arbejde først og fremmest i de tilgrænsende
lande. Den frie bevægelighed af arbejdskraft gør
det muligt for bygge... at ansætte håndværkere
fra nabolande.
På grund af øgede krav til får faglærte arbejdere
nye opgaver. En af disse nye opgaver er die
omsætning af den nye EU-begningsdirektiv til
2006 bekendtgørelse og de deraf resulterende
nye tillæg til bygningsreglementet i Danmark.
For første gang sind også for istandsættelse og
renovering øgede krav. Gennem en samlet
betragtning af en bygning bliver koordinationen af
de forskellige fag særlig tydelig.
Derfor bliver uddannelse af nøglekvalifikationer
særlig vigtig for det internationale samarbejde.

Partnerskab
Projektpartnere
kommer
fra
Tysklands
nabolande:
Belgien, Danmark og Polen.
De forbinder ved siden af et anerkendt
partnerskab
med
talrige
interesserede
organisationer,
faglige
kompetencer,
sammenlignende klimatiske betingelser og
problemområder inden for byggesektoren.

Indhold
Gennem et konkret eksempel „Energi
besparende byggeri" bliver:
• nye kvalifikationskrav med baggrund i EU
Integration og dens udvidelse erhvervet,
• ensartede standarder for en
efteruddannelses kvalifikation udarbejdet
• Anbefalinger til hvorledes moduler til
tillægskvalifikationer inden for uddannelse og
efteruddannelse kan certificeres.
• udvikling af moduler og gennem afprøvning
at afprøve eksempler på nye
uddannelsesmetoder.
• et koncept udviklet til udformning, rådgivning
og gennemførelse af certificering.
• veje åbnet til et nyt certificeringssystem

Produkter
• Et udvidet tilbud til grund- og
efteruddannelse, gennem hvilket hvert land
råder over flere ens moduler
• Et ens forslag til certificering af
tillægskvalifikationer afstemt i de deltagende
lande,
• Nyt materiale til grund- og efteruddannelse
• Synlighed i brugbarhed av de erhvervede
kvalifikationer .

Partnerskab

Gennemført under

TYSKLAND
• Bauindustrieverband Berlin - Brandenburg e.V.
in Kooperation mit der Fachgemeinschaft Bau

• Bildungsverein Bautechnik
• Handwerkskammer Berlin
• Institut für Bauingenieurwesen / Technische
Universität Berlin

• Oberstufenzentrum Bautechnik II

BELGIEN
• 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

DANMARK

• Aarhus tekniske Skole, Århus

POLEN
•
•
•
•
•

Handwerkskammer Großpolen / Posen
RAWBUD - RAWICZ GmbH
ZRP Zentralverband des Polnischen Handwerks
ZSBD - OSZ für Holz- und Bautechnik, Posen
ZZDZ Dachverband der Aus- u. Weiterbildungszentren, Warschau
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