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NA MEZINÁRODNÍM PROJEKTU
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR je společně se Střední školou
stavební a strojní Teplice zapojen za Českou republiku do
mezinárodního projektu Painting SkillS Academy (PSA).

Jde o projekt Erasmus+ spolufinancovaný EU v rámci Sector Skills
Alliance a koordinovaný vzdělávací institucí SBG Drážďany. Jeho
cílem je sloučit všechny předchozí projekty v tomto sektoru a zřídit
nadnárodní instituci pro počáteční a další vzdělávání pro evropské
malířství pod záštitou UNIEP. Jedná se o tříletý projekt, který byl
zahájen v prosinci 2019, vychází z potřeb specifikovaných pro
malířské řemeslo, ale týká se mnoha oblastí evropského řemesla.

popis standardů kvality a jednotek výsledků učení (úroveň 1-6
EQF),
popis vzdělávacích osnov,
uznávání získaných kompetencí a správné zařazení do úrovně
kompetence PSA na úrovni 1-6 EQF (metody/postupy),
formulace specifických nabídek školení PSA (pro různé cílové
skupiny na různých úrovních EQF, pro učení na různých
místech vzdělávání v Evropě).

Mezi hlavní aktivity rozvíjené v rámci projektu patří:

Odborné vzdělávání a příprava se musí stát pro mladé lidi
atraktivnější; pro řemesla je třeba získat více mladých lidí.
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ke špatnému zpracování zakázek a k ekonomickým škodám.
Odborné vzdělávání a příprava je v evropském kontextu
nedostatečně rozvinutá, nicméně ve všech zemích je důležitá
kvalita nebo bezchybné provedení.

PSA proto vyvíjí produkty pro malířské řemeslo a ukazuje, jak je
využít v jiných odvětvích. Popisuje standardy kvality a jednotky
výsledků učení na úrovních 1–6 EQF. Na základě těchto standardů
jsou popsány učební osnovy, které poskytují informace o tom, jak
lze získat výsledky učení, zajišťující odpovídající podíl pracovních,
digitálních a zelených dovedností a také přeshraniční mobilitu. Aby
bylo zajištěno uznávání předchozího vzdělání (RPL) a správné
zařazení do úrovně kompetence 1-6, jsou zavedeny mechanismy
hodnocení. Na základě standardů a osnov jsou formulovány
konkrétní nabídky školení pro obor malíř a lakýrník.

Pro specifika jednotlivých zemí jsou vyvíjeny nadnárodní společné
programy, ve kterých mohou studenti absolvovat období odborné
přípravy na různých evropských vzdělávacích místech. Painting
Skills Academy bude zřízena jako samonosná struktura pro
počáteční a další odborné vzdělávání v evropském malířském
průmyslu.

Dohlížet na něj bude nový panel odborníků zastřešující organizace
UNIEP. Jako struktura pro komplexní odborné vzdělávání a
přípravu na všech příslušných úrovních EQF podporovaná
klíčovými zúčastněnými stranami v tomto odvětví si klade za cíl
pomoci zlepšit zaměstnatelnost mladých lidí a přispět tak k rozvoji
kvalifikované, vysoce kvalifikované a mobilní pracovní síly pro
evropský trh práce. Bude sloužit jako model osvědčených postupů
pro přenos do jiných odvětví evropských řemesel a pro zvýšení
atraktivity odborného vzdělávání a přípravy obecně.
PSA zahrnuje 23 partnerů ze 14 Evropských zemí a ČR zde
reprezentuje CMLT ČR a SŠSS Teplice.


