Build Up Skills Hungary kerekasztal megbeszélés

Célja: A Build Up Skills- Hungary projekt bemutatása és a témában érintett szervezetekkel
való egyeztetés építőipari felnőtt és szakképzésről az Európai Unió 2020-as célértékeinek
tükrében

Időpont: 2012. július 25., szerda 10:00-13:00

Helyszín: ÉMI Nonprofit Kft. 1113 Budapest, Diószegi út 37, „U” épület 206-os tárgyaló

Program:
10:00 Vendégek fogadása
10:10 Köszöntő és a BUSH projekt ismertetése- ÉMI Nonprofit Kft.
10:20 Építésgazdasági és oktatási (szakképzési) helyzetértékelő tanulmány bemutatásaÉpítőipari rész- Magyar Építőanyagipari Szövetség
Oktatási (szakképzési) rész- Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Kérdőíves felmérés eredményeinek ismertetése- Magyar Épületgépészek Szövetsége
11:00 Kerekasztal megbeszélés az építőipari szakképzés hiányosságairól és jövőbeni
lehetőségekről

A megbeszélés ideje alatt kávét, üdítőt és szendvicset biztosítunk.

Kerekasztal megbeszélés
Az Európai Unió 2020-as klíma és energetikai célkitűzéseinek magvalósításában az építőipar
fontos szerepet játszik, mely jelentős kihívás elé állítja az ágazatot, hiszen a meglévő
épületállomány felújításakor és az új épületek kivitelezésekor érvényesíteni szükséges az
energiahatékony megoldásokat és előtérbe kell helyezni a megújuló energia használatot.
Ezen megoldások elterjesztését szorgalmazza a Megújuló Energia Irányelv (2009/28/EK), az
Épületenergetikai Irányelv (2010/31/EU) és az új elfogadás alatt álló Energiahatékonysági
Irányelv is.
A célok megvalósulásához azonban elengedhetetlen a felkészült szakemberek megléte,
melyhez egy jól kidolgozott képzési program kialakítása és fenntartása szükséges az
építőiparban dolgozó kvalifikált szakemberekre vonatkozóan.
A BUSH projekt keretében jelenleg egy tanulmány készül a magyar épületenergiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról
és igényekről, mely egy útiterv/akcióterv kidolgozását hivatott megalapozni.
Szeretnénk, ha a témában érintett szakmai szervezetek minél szélesebb körű véleménye
érvényesülne építőipari felnőtt és szakképzés hiányosságairól és lehetőségeiről és ez
beépülne a helyzetértékelő tanulmányba (Status Quo riport), ezért a kerekasztal beszélgetés
során az alábbi főbb témákat kívánjuk megvitatni:
1. Mi a véleménye a hazai épületállomány energetikai helyzetéről? Milyen
épülettípusokban érhető el a legkisebb költséggel a legnagyobb megtakarítás?
2. Ha elérné a felújítások üteme az évi 100ezer lakásegyenértéket, akkor milyen
szakterületeken, szakmákban jelentkezne hiány?
3. Szükséges-e bemeneti kompetenciák meghatározása az építőipari, megújuló
energetikai szakképzésen való részvételhez? Ha igen, milyen bemeneti
kompetenciákat tartanak fontosnak?
4. Mely foglalkozásokban, milyen modulokban látja értelmét a megújuló energiára és
energiahatékonyság javítására irányuló szakképzésnek?
5. Van-e becslésük arról, éves szintem milyen munkaerő-növekedést jelent a célértékek
eléréséhez szükséges energetikai átállás?

