Képzőintézmények és szakmai szervezetek együttműködésének
segítése

BUILD UP Skills Hungary projekt képzési intézkedésinek javaslatcsomagja

Intézkedési javaslat

Hatók
Szereplők
ör

1

Az építőipari szakmai
Az építőipari szakmai
szervezetek és
szervezetek és vállalkozások
vállalkozások igényei
igényei nem érvényesülnek
jelenjenek meg az
az építőipari képzésekben
építőipari képzésekben

Partnerség kiépítése az
építőipari szakmai szervezetek
és a felnőttképzési szakmai
szervezetek között

2., 3

Építőipari szakmai
szervezetek

Felnőttképzési
szakmai szervezetek

2

Az építőipari szakmai
Az építőipari szakmai
szervezetek és
szervezetek és vállalkozások
vállalkozások igényei
igényei nem érvényesülnek
jelenjenek meg az
az építőipari képzésekben
építőipari képzésekben

Partnerség kiépítése az
építőipari szakmai szervezetek
és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ,
valamint a fenntartói
szövetségek között

1.

Építőipari szakmai
szervezetek

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ, fenntartói
szövetségek

Partnerség kiépítése az
építőipari szakmai szervezetek
és a Kamara között

1., 2.

Építőipari szakmai
szervezetek

Kamara

Építőipari képzési platform
felállítása az iskolafenntartói
szövetségek illetve a meglévő
felnőttképzési szakmai
szervezetek részvételével

1., 2,
3

Építőipari képzési
platform tagjai

-

Képzőintézmények
együttműködése a BUSH
projekt által javasolt képzési
programok átvételében

3.

Építőipari képzési
platform tagjai

Képzőintézmények

No.

Probléma

3

4

5

Célkitűzés

Az építőipari szakmai
Az építőipari szakmai
szervezetek és
szervezetek és vállalkozások
vállalkozások igényei
igényei nem érvényesülnek
jelenjenek meg az
az építőipari képzésekben
építőipari képzésekben
Az építőipari igények
Az építőipari igények és az
és az építőipari
építőipari képzések
képzések legyenek
nincsenek összehangolva
folyamatosan
összehangolva
Legyen egységes a
képzési programok
Nem egységes az akkreditált
jegyzékében szereplő
felnőttképzések szakmai
nem iskolarendszerű
tartalma
felnőttképzések
szakmai tartalma

Célcsoportok

Az oktatók továbbképzésnek elősegítése
Tananyagok
fejlesztése

Képzőintézmények
együttműködése az oktatási
infrastruktúra és a
technológiai erőforrások
optimális kihasználása
érdekében

1, 2,
3.

Építőipari képzési
platform tagjai

Képzőintézmények

6

Nem optimális az oktatási
infrastruktúra kihasználása

Legyen optimalizálva
az oktatási
infrastruktúra
kihasználása

7

Nehezen érhetők el
információk az induló
képzésekről

Legyenek könnyen
elérhetők az
információk az induló
képzésekről

Közös internetes információs
felület kialakítása

3.

Építőipari képzési
platform tagjai,
képzőintézmények

Képzőintézmények,
képzésekben
résztvevők

8

Kevéssé jelenik meg a
gyakorlati szaktudás a
pedagógustovábbképzésekben

A gyakorlati szaktudás
jelenjen meg a
pedagógustovábbképzésekben

A pedagógus-továbbképzés
rendszerének átalakítása

1., 2

Jogalkotó

Érintett oktatók

9

Kevés szakmában van
mestervizsgával rendelkező
oktató szakember a
gyakorlati képzésben
résztvevő vállalkozásoknál

Több szakmában
legyen
A mestervizsga lehetőségének
mestervizsgával
és kötelezettségének
rendelkező oktató
szakember a gyakorlati kiterjesztése
képzésben résztvevő
vállalkozásoknál

1., 2.

Kamara

Érintett oktatók

11

A képzési programok
jegyzékében szereplő nem
iskolarendszerű képzéseket
oktatók továbbképzése nem
megoldott

Legyen továbbképzés
a képzési programok
jegyzékében szereplő
nem iskolarendszerű
képzéseket oktatók
számára is

3.

Építőipari képzési
platform tagjai

Érintett oktatók

12

Legyenek megfelelő
Korszerű alaptankönyvek
Nem megfelelő szemléletű
szemléletű és korszerű
kidolgozása és a tananyagok
és korszerű szakmai tartalmú
szakmai tartalmú
rendszeres frissítése
tananyagok
tananyagok

1, 2, 3

Építőipari képzési
platform tagjai

Képzések résztvevői

A továbbképzések
lehetőségének vizsgálata

A vállalati gyakorlati képzés
elősegítése
Ösztönző támogatások
Javasolt
képzések

A vállalkozások
legyenek tisztában a
tanulók fogadásának
előnyeivel

13

A vállalkozások nincsenek
tisztában a tanulók
fogadásának előnyeivel

15

A felnőttképzési
A felnőttképzési intézmények
intézmények legyenek
nincsenek tisztában az
tisztában az
eszköztámogatás
eszköztámogatás
lehetőségével
lehetőségével

16

A vállalkozások és a
munkavállalók nincsenek
tisztában a továbbképzések
előnyeivel és az igénybe
vehető támogatásokkal

A vállalkozások és a
munkavállalók
legyenek tisztában a
továbbképzések
előnyeivel és az
igénybe vehető
támogatásokkal

17

18

Nem megoldott az egyes
Legyenek megfelelő, a
szakterületeken a
korábbi képzésekre
szakemberek továbbképzése ráépülő képzések

állami-kormányzati
szervek, építőipari
szakmai szervezetek,
Kamarák

Vállalkozások

A felnőttképzési intézmények
figyelmének felhívása az
3.
eszköztámogatás lehetőségére

Eszköztámogatási
pályázatokat kezelő
intézmények, Építőipari
szakmai szervezetek,
felnőttképzési szakmai
szervezetek

Felnőttképzési
intézmények

A vállalkozások és a
munkavállalók tájékoztatása a
továbbképzések előnyeiről és
az igénybe vehető
támogatásokról

3.

Építőipari szakmai
szervezetek, Kamarák

Vállalatok,
munkavállalók

3.

Építőipari képzési
platform tagjai,
képzőintézmények

A képzésekben
résztvevők

3.

Építőipari képzési
platform tagjai, állami
szereplők

A képzésekben
résztvevők

A vállalkozások figyelmének
felhívása a tanulók
fogadásának előnyeire

Az egyes szakmákban,
szakterületeken képzések
kialakítása
Hatósági képzések bevezetési
szükségességének
megvizsgálása bizonyos
szakmákban

1., 2.

Hatókör: 1. iskolarendszerű képzések; 2. az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nem iskolarendszerű képzések; 3. a képzési programok
jegyzékében szereplő nem iskolarendszerű képzések

