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KAS YRA ICARO

Technologinės ir organizacinės inovacijos statybų pramonėje kelia naujus reikalavimus kvalifikacijų apibrėžimui bei verčia
atsižvelgti į būtinybę atnaujinti statybos sektoriaus darbuotojų turimas žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Vienas iš Europos
Komisijos išskiriamų prioritetų yra tvarios, inovatyvios ir intelektualios pramonės vystymas.
ICARO yra tarptautinis projektas, kuriuo siekiama parengti naują statybos technikų kartą, kurie gebėtų tinkamai reaguoti į
naujų technologijų keliamus iššūkius bei kitus statybos sektoriaus pokyčius. Taip pat neišvengiamai kyla kartų kaitos
klausimas ir poreikis į kvalifikuotų profesijų gretas pritraukti jaunimą ir darbo neturinčius asmenis. Svarbus išlieka ir lyčių
klausimas: tik 10 proc. statybos srities profesinio mokymo absolventų sudaro moterys, tad didesnis jų įsitraukimas į
pramonės šaką yra ypatingai skatintinas.
Dalis projekto partnerių jau nuo 1990 m. dalyvauja REFORME tinkle, kurio pagrindinis tiklsas yra skatinti Europos šalių
bendradarbiavimą tobulinant profesinį mokymą. Siekiama, kad ICARO paskatintų naują bendradarbiavimo iniciatyvą, skirtą
kvalifikacijų ir sertifikavimo schemų vystymui ir tobulinimui bei efektyvesnį Europos kvalifikacijų skaidrumo įrankių taikymą.
ICARO taip pat prisidės skatinant ir palengvinant tarptautinio besimokančiųjų ir dirbančiųjų asmenų mobilumo
veiklų plėtrą.

TIKSLAI
Pagrindiniai ICARO projekto tikslai:
• Atgaivinti statybų sektorių, atsižvelgiant į kartų kaitos procesą ir pritraukiant į kvalifikuotų darbininkų gretas jaunimą ir
darbo neturinčius asmenis;
• Keisti tendenciją, kai statybos pramonę renkasi ypač mažai moterų;
• Padidinti užimtumo galimybes, įtraukiant mokymąsi darbo vietoje į įmonių mokymo procesą.
ICARO dėka tikimasi Europos mastu pagerinti mokymo veiklų, reikalingų profesinei kvalifikacijai įgyti, planavimą,
įtraukiant į šį procesą besimokančiuosius, įmones, mokymo teikėjus. Sklandus įsiliejimas į darbo rinką ir pameistrystė turi
būti profesinio mokymo pagrindas, o mokymo programos tapti lankstesnės. Šiuo požiūriu ypatingai svarbus vaidmuo tenka
darbu grindžiamam mokymui.
Aktyviai veikiančio tarptautinio forumo įsteigimas užtikrins darbo ir mokymo politikos dermę.
Taigi, ICARO uždavinys yra parengti statybos techniko kvalifikaciją, kuri, siekiant optimizuoti žmogiškuosius išteklius,
apimtų daugialypį techninį profilį, įskaitant statybvietės darbų priežiūrą, statybos ir/arba renovacijos proceso
koordinavimą, darbų planavimą, valdymą ir priežiūrą, žmogiškųjų išteklių naudojimą.

ETAPAI

Projektas pradedamas nuodugnia analize, kurioje išskiriamos šios sritys:
• kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas statybos sektoriuje;
• švietimo ir mokymo sistema neatitinka šiuolaikinių kompetencijų ir įgūdžių poreikio;
• šiuo metu apie 40 proc. Europos įmonių susidūria su rimtomis darbo jėgos trūkumo problemomis, ypač trūksta būtinų
kompetencijų turinčių jaunų darbuotojų.
Tuo pat metu atsiranda inovatyvių veiklos sričių, reikalaujančių naujų kompetencijų:
• energijos vartojimo efektyvumas, skaitmeninės kompetencijos, reikalingos naujų procesų sąlygotų įvykių ir klausimų
sprendimui;
• didesnis bendrųjų/elgesio kompetencijų poreikis.
Pagrindiniai projekto metu parengti rezultatai:
• vadovas, apžvelgiantis nacionalinius ir Europos teisės aktus ir jų poveikį būtinųjų kompetencijų įgijimui;
• įmonių apklausa ir kompetencijų trūkumo tyrimas;
• rekomendacinis dokumentas apie tai, kaip reikėtų tobulinti ir atnaujinti statybos techniko profesinę kvalifikaciją
projekto partnerių šalyse;
• naujas profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursas.
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