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Antrasis projekto partnerių susitikimas Vilniuje
Antrasis ICARO projekto konsorciumo susitikimas vyko Vilniuje rugsėjo 11-12 dienomis. Konsorciumo,
kuriam vadovauja Formedil, nariai yra: FLC Madrid, FLC Asturias, Vilniaus statybininkų rengimo centras,
Alma Mater Studiorum UNIBO, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Europos architektų
sąjunga, IIPLE Bologna. ICARO projekto tikslas - parengti naują statybos techniko kvalifikacijos profilį,
apimantį naujus įgūdžius, susijusius su energijos efektyvumo, skaitmeninimo sritimis bei skersiniais
įgūdžiais. Susitikimo metu visi projekto partneriai pristatė savo darbus, atliktus po pirmojo susitikimo.
Daug dėmesio buvo skirta projekto veiklų kokybės užtikrinimui ir vertinimui pagal EQAVET (Europos
profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą).

Kaip vyksta projekto veiklų įgyvendinimas
Kaip viena iš antros projekto dalies veiklų buvo atlikta statybos sektoriaus profesinio rengimo sistemų
analizė, siekiant identifikuoti kokių įgūdžių ir kompetencijų šiuo metu trūksta ir kokių naujų įgūdžių reikia
šiame sektoriuje. Už šį veiklos etapą atsakingi partneriai IPPLE, UNIBO ir šios užduoties vykdymui
vadovaujantis FLC Madrid parengė tokius dokumentus:
•
Esamos padėties Lietuvos, Italijos ir Ispanijos
statybos pramonėje analizę, kuri apima mokymo sistemą,
nacionalinę politiką bei inovacijas skatinančius veiksnius;
•
Internetinę Italijos, Ispanijos ir Lietuvos statybos
įmonėms skirtą apklausą bei ataskaitą apie gautus apklausos
rezultatus;
•
Europos dokumentų sąvadą, kuriame surinktos
pagrindinės Europos direktyvos, reglamentai ir kiti teisės
aktai dėl technologinių inovacijų.
Trečiajam veiklos etapui – esamų statybos techniko
kvalifikacijų atnaujinimui ir įgyvendinimui - konsorciumo
partneris Vilniaus statybinikų rengimo centras pasiūlė
atnaujintą metodiką ir naujos kvalifikacijos sukūrimo
schemą. Buvo pristatytas pusiau užbaigtas produktas,
akcentuojant projekto šalyse jau esančias mokymo programas bei statybos technikų tipus. Kiekviena
priemonė ir produktas yra kontroliuojamas ir vertinamas, naudojant FLC Asturias parengtas formas.

Sklaidos renginiai
Roma, 2019 m. spalio 24 d.
Spalio 24 dieną Romoje vyko antrasis projekto Construction Blueprint susitikimas, kurio metu
Formedil surengė oficialų ICARO projekto sklaidos renginį. Renginyje dalyvavo Formedil statybos
mokymo centrų, universitetų, privačių įmonių atstovai bei dalyviai iš kitų mokymo institucijų, kurios
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nėra konsorciumo nariai - CCCA iš Prancūzijos ir FLC iš Ispanijos. Tai buvo puiki galimybė produktyviai
padiskutuoti su kokiais iššūkiais susiduria statybų sektorius, pavyzdžiui BIM ir skaitmeninimas. Be
to, buvo aptartos ir su ICARO susijusios temos, tokios kaip partnerių šalyse surinkti duomenys apie
statybos techniko kvalifikacijos profilį bei profesinio rengimo šioje srityje prieinamumą.

Nyderlandai, 2019 m. spalio 22-24 d.
ICARO partneris ACE – Europos architektų sąjunga išplatino informacinę medžiagą apie projektą
spalio 22-24 dienomis Nyderlanduose, Mastrichte, Brightlands Chemelot Campus vykusio pirmojo
Drive projekto susitikimo ir simpoziumo metu.
DRIVE 0 yra ES finansuojamas projektas, kuriuo siekiama prisidėti prie Europos pastatų fondo
dekarbonizavimo, sukuriant žiedinį pastatų renovavimo procesą. Susitikime dalyvavo partneriai iš
Estijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir Ispanijos. Simpoziumas buvo atviras
visuomenei ir sulaukė daug dalyvių.
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Panevėžys, 2019 m. spalio 30 d.
Spalio 3O dieną Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai organizavo renginį savo nariams – įmonėms ir
mokymo institucijoms. Dalis renginio programos buvo skirta pristatyti ICARO projektą “Inovatyvios
kvalifikacijos technologinėms ir organizacinėms inovacijoms statybų sektoriuje”, kurio tikslas yra sukurti naują
statybos techniko kvalifikaciją bei šių specialistų parengimo sistemą. Panevėžio PPAR taip pat viešino ICARO
projektą savo internetinėje svetainėje, naujienlaišiuose bei socialinėje žiniasklaidoje.

Vilnius, 2019 m. gruodžio 5 d.
2019 m. gruodžio 5 d. ICARO nacionalinį sklaidos renginį Vilniuje organizavo projekto partneris iš Lietuvos –
Vilniaus statybininkų rengimo centras. Renginio tikslas buvo pristatyti projekto tikslus, veiklas bei numatomus
rezultatus tikslinėms grupėms ir potencialiems naudos gavėjams Lietuvoje. Į šį renginį susirinko beveik 60
dalyvių – profesinio rengimo įstaigų bei statybos sektoriuje veikiančių įmonių ir šakinių asociacijų atstovai bei už
profesinio mokymo politikos formavimą atsakingi asmenys. VSRC pristatė ICARO projektą, jo planuojamus
rezultatus, pabrėžiant jų sąsajas ir svarbą šalies profesinio rengimo sistemai bei AEC pramonei. Kviestiniai
pranešėjai skaitė pranešimus apie dabartinius iššūkius, su kuriais susiduria statybos sektoriuje dirbantys
mokymo paslaugų teikėjai, įmonės bei socialiniai partneriai. Poreikis atnaujintoms AEC pramonės
kvalifikacijoms, įskaitant statybos techniko kvalifikaciją,
buvo akcentuojamas Lietuvos statybininkų asociacijos
pranešime. Po visų pasisakymų vyko aktyvios renginio
dalyvių diskusijos.
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Už šio naujienlaiškio turinį atsako tik jo kūrėjai. Tekstai atspindi tik autorių požiūrį ir jokiu būdu negali būti priskiriami
Europos Komisijai. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateikiamos informacijos naudojimą.
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