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2014 m. balandžio 24-25 dienomis VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro(VJDRMC) patalpose įvyko projekto „Making the European Union Clean of Asbestos“ (ABClean),Nr. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP, antrasis tarptautinis partnerių susitikimas,skirtas apžvelgti projekto pirmų aštuonių mėnesių įgyvendinimo pažangą. Projektas siekiasukurti ir pilotuoti naują Asbesto Specialisto kvalifikaciją (Asbestos Awareness Officer).Projekto metu bus parengta Asbesto Specialisto mokymo programa, mokymo medžiaga, bei kitiintelektualiniai produktai,Susitikime dalyvavo šių organizacijų atstovai: NOVOTEC, Ispanija; Fundación Equipo Humano(FEH), Ispanija; European Asbestos Risk Association (EARA), Italija; Environmental Academy(EA), Jungtinė Karalystė;  Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC), Lietuva;Nofer Institute of Occupational Medicine (NOFER), Lenkija; European Federation of Buildingsand Woodworkers (EFBWW), Belgija; Finish Institute of Occupational Health (FIOH), Finland.VJDRMC direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bražinskienė pasveikino renginio dalyvius. Projektąadministruojančios organizacijos FEH (Ispanija) atstovė Cécile  Sauvage trumpai apžvelgėnuveiktus darbus bei numatomas užduotis artimiausiam laikotarpiui.Renginio metu prezentacijas apie atliktas veiklas pristatė visi projekto partneriai. OrganizacijaNOVOTEC (Ispanija) pristatė atliktą tyrimą apie darbo su medžiagomis, turinčiomis asbesto,teisinį reguliavimą kiekvienoje šalyje, atliekamus mokymus, inspekcijas. Ši informacija leisnustatyti būsimo Asbesto Specialisto poreikį ir galimą jo vaidmenį įmonėse bei apspręsmokymo medžiagos turinį. Tyrimas atskleidė, kad darbų, susijusių su asbestu, stebėjimasįmonėse yra labai problematiškas, daug su asbestu dirbančių darbuotojų neturi pakankamaižinių apie saugų darbą su asbestu, pervežimą, saugojimą, naikinimą. Tad čia ir būtų pagrindinėterpė Asbesto Specialisto veiklai, kurio tikslas bus kelti sąmoningumą apie asbestą įmonėse.NOFER (Lenkija) atstovės pristatė kartu su EA (Jungtinė Karalystė) rengiamą kvalifikacinįstandartą. Kvalifikacijos standartas apibrėš Asbesto Specialisto profesines kompetencijas beižinias. Vadovaujantis NOVOTEC (Ispanija) atliktu tyrimu bei kvalifikacijos standartu busrengiama mokymo medžiaga. NOFER (Lenkija) atstovės informavo, kad kvalifikacijos standartasįtraukia visas temas, kurios būtinos pagal griežčiausius Europoje galiojančius reikalavimusmokymui asbesto srityje. Kiekvienas projekto parneris prisidės prie medžiagos rengimo srityje,kurią išmano geriausiai.



EA (Jungtinė Karalystė) pristatė kuriamą nuotolinio mokymo programą. Programa buspraturtinta fotografijų testais, video filmukais bei apie 10 atvejų analizių, tad akcentuotasporeikis surinkti atitinkamą atvejų medžiagą. Programa bus skirta ne tik mokyti mokiniams, betir mokytojų mokymui.  Jau žinomas ir pirmojo modulio turinys, jis įtrauks bendrus apibrėžimusir bus baigtas gegužės pabaigoje. Susitikimo dalyviai sutarė, kad moduliai bus kuriami vienas pokito angliškai, ir verčiami į partnerių kalbas. Nuotolinė mokymo programa bus susieta sukvalifikacijos standartu, išduotuose pažymėjimuose atsispindės įgūdžiai, numatyti kvalifikacijosstandarte. Taip pat suplanuota, kad nuotolinė mokymo programa bus pateikta vienai iš Italijosregioninių institucijų pripažinimui. Tačiau projekto dalyviai sutarė, kad daugiausia pripažinimošiai programai reikia siekti pačiose įmonėse.Kitas ABClean partnerių susitikimas numatomas Italijoje, Trieste, 2014 m. lapkričio mėnesį.Daugiau informacijos www.mokymas.eu
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