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Czym jest e - SKILL?
Konsorcjum projektu:

W ostatnich latach gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego a co
za tym idzie popyt na pracowników budowlanych spowodował napływ
wielu nisko lub niewykwalifikowanych pracowników do branży budowlanej.
Światowy kryzys oraz recesja zahamowały inwestycje w sektorze
budownictwa co doprowadziło do wzrost poziomu bezrobocia wśród
byłych pracowników budowlanych. Obecna sytuacja jest o tyle poważna,
że nie posiadają oni odpowiednich kwalifikacji zawodowych pod kątem
wymagań obecnego oraz przyszłego rynku pracy, a dotyczy to głownie
zrównoważonego budownictwa i najnowszych technologii przyjaznych
środowisku naturalnemu.

Cele
Głównym
celem
projektu
e-skill
jest
wsparcie
nisko
oraz
niewykwalifikowanych pracowników budowlanych w zdobyciu nowych
umiejętności oraz formalnym ich potwierdzeniu na europejskim rynku pracy
zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej Nowe umiejętności dla nowego
zawodu. Działanie to jest szczególnie skoncentrowane na zdobyciu
nowych kwalifikacji związanych z zielonym - ekologicznym budownictwem.
Drugim celem jest użycie narzędzi ICT w tworzeniu kursów szkoleniowych
dla pracowników budowlanych.

Rezultaty
Materialne rezultaty e-SKILL:
• program szkoleniowy z pakietem łatwych w użyciu, innowacyjnych,
opartych o ICT materiałów szkoleniowych;
• nowa metodologia oparta o ICT;
• strona internetowa e-SKILL
• Certyfikat e-SKILL
Niematerialne rezultaty będą się odnosić do rozwoju indywidualnego
biorących udział w szkoleniu robotników, ale także do powiększenia liczby
wykwalifikowanych
pracowników
pod
kątem
budownictwa
ekologicznego.

Odwiedź nas na:
www.e-skill.eu

Kontakt:
e-skill@equipohumano.net
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Co się dzieje w projekcie?
Badania porównawcze – analiza i ocena
Obecnie trwają prace związane z analizą kwalifikacji zawodowych w krajach partnerskich pod kątem wiedzy i
umiejętności związanych z eco building. Pod uwagę zostały wzięte następujące zawody: murarz, elektryk, instalator
sieci wodnych i gazowych. Celem tego badania jest rozpoznanie wymogów (w każdym kraju biorącym udział w
projekcie) związanych z wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie u pracowników budowlanych.
Wynikiem tych działań będzie raport zawierający główne różnice w charakterze kwalifikacji zawodowych w krajach
partnerskich oraz wymogów i braków odnośnie ekologicznego budownictwa. Takie zestawienie ma ułatwić
skonstruowanie odpowiedniego programu szkoleniowego nawiązującego do zasad zrównoważonego
budownictwa.

Pierwsze wydarzenia związane z projektem
Spotkanie Kick off
Dnia 9 – 10 listopada 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerów
projektu w Walencji. Projekt oficjalnie rozpoczął się 1 października 2011
roku. Podczas spotkania wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie
zaprezentowali swoje organizacje. Została także ustalona strategia
działań dl całego projektu.

Wizyta w Brukseli
Equipo Humano jako koordynator projektu e-skill zostało zaproszone do
Brukseli w styczniu 2012 do udziału w spotkaniu koordynatorów
projektów związanych z programem Life Long Learning. Podczas
spotkania Equipo Humano zaprezentowało projekt e-skill oraz
uczestniczyło w sesji związanej z prowadzeniem i zarządzaniem
projektami unijnymi.

Działalność partnerów związana z
projektem e-SKILL
Prezentacja e-SKILL w szkole w Wilnie
Projekt e-skill został zaprezentowany przed Litewskimi reprezentantami
VET na konferencji “Ochrona środowiska a inżynieria”, która odbyła się
dnia 20 marca 2012 roku w Vilnius College of Technologies and Design.
Uczestnicy konferencji: studenci, trenerzy zawodu, reprezentanci szkół
wyższych zostali zapoznani z kluczowymi celami i rezultatami projektu eskill.

Prezentacja projektu e-skill na “Novabuild”
W marcu 2012 FEVEC uczestniczył w targach “Novabuild” w Walencji.
Targi są głównym międzynarodowym wydarzeniem organizowanym w
Walencji a poświęconym eco building oraz zrównoważonemu
budownictwu. Prezentacja dotycząca projektu e-skill w języku angielski i
hiszpańskim dostępna na: presentation.

Prezentacja e-skill w Polsce
Projekt e-skill project został zaprezentowany podczas seminarium na
temat tworzenia ram kwalifikacji oraz dostosowywania programów
nauczania w szkołach budowlanych na terenie Mazowsza.
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Inne projekty oraz nowości

Wzmocnienie umiejętności językowych u uczniów i absolwentów techników
budowlanych oraz pracowników budowlanych poprzez stworzenie aplikacji komputerowej do
samodzielnej nauki technicznego języka angielskiego. 2011-1-PL1-LEO05-19889
Głównym celem projektu Build Your English jest umożliwienie młodym ludziom – uczniom budowlanych szkół
technicznych oraz pracownikom budowlanym zdobycia umiejętności posługiwania się technicznym językiem
angielskim. Projekt zakłada stworzenie specjalnego program komputerowego do nauki języka angielskiego o profilu
budowlanym. Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu www.buildyourenglish.eu.

Zielony Porządek dla Wielkiej Brytanii
Od kilku lat w Wielkiej Brytanii firmy zaopatrujące w energię są prawnie zobowiązane do pomocy finansowej i
praktycznej przy ocieplaniu budynków. Do tej pory takie działanie skoncentrowane było na strychach i izolacji muru
szczelinowego, co jest łatwe do wykonania.
W 2012 roku Departament ds. Energii i Zmian Klimatu wydał Zielony Porządek. Celem tej regulacji jest zapobieganie
utraty energii przez gospodarstwa domowe oraz budynki komercyjne, a tym samym oszczędzaniu środków
przeznaczonych na energię.
Pod uwagę będą wzięte szczególnie te gospodarstwa domowe, które nie mogą uzyskać satysfakcjonującego
poziomu oszczędności energii bez dodatkowego finansowego wsparcia. Na przykład: vulnerable and low-income
households and those living in harder to treat properties, such as solid walled buildings. Approximately 30% of
houses in the UK have solid walls, so cannot receive cavity wall insulation.
Jako cześć projektu e-SKILL, Enlightenment Interactive stworzyło materiał filmowy przedstawiający prace dotyczące
izolacji szeregowca w Lancaster w północno zachodniej Anglii. Prace zostały wykonane przez LESS, jako
przykładowy projekt sfinansowany przez Rząd Wielkiej Brytanii. To działanie zawiera uszczelnienie stuletniego
budynku i pokrycie jego wewnętrznych ścian Kingspan Kooltherm. Oczekuje się, że wzrost współczynnika
energooszczędności z D do wysokiego C lub niskiego B. Więcej informacji na http://bit.ly/I868gS.

W niedalekiej przyszłości
Wydarzenia związane z projektem:
Spotkanie partnerów – Wilno

Odwiedź nas na:
www.e-skill.eu

16 -17 maja 2012

Spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu pierwszej
fazy projektu: studium porównawcze – analiza kwalifikacji
zawodowych, tworzenie treści kursu pilotażowego, działań
rozpowszechniających projekt oraz analizy Planu Jakości.

Pierwszy rezultat:
Raport dotyczący porównania kwalifikacji zawodowych w
krajach partnerskich będzie dostępny na stronie ADAM
http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm
oraz stronie projektu www.e-skill.eu .
Początek prac nad WP2 oraz WP3 – treść szkolenia

Kontakt:
e-skill@equipohumano.net

