A CHEMITECH projekt
Budapesten folytatódik

A CHEMITECH projekt II. Nemzetközi Találkozója Budapesten került
megrendezésre 2005. december 12-én és 13-án. E Leonardo da Vinci
kísérleti projekt célja értékelési, elismerési és érvényesítési rendszer
kidolgozása a változásoknak leginkább kitett vegyipari kulcsfolyamatok
kompetenciáihoz. A projektben résztvevı partnerek azért találkoztak,
hogy összevessék nemzeti kutatásaik eredményét a változó trendekrıl,
valamint elkészítsék a vegyipari szektor folyamat-térképét, és
meghatározzák a változásokra legérzékenyebb kulcsterületeket,
valamint a jövendı feladatokat.
A CHEMITEC Leonardo kísérleti projekt
célja módszertan kidolgozása a technológiai és szervezeti változásokra
érzékeny kulcsfolyamatok kompetenciáinak értékelésére, elismerésére és
érvényesítésére. A nemzetközi együttmőködés célja, hogy támogassa a
szakképzés átláthatóvá tételét, valamint
a párbeszédet a kompetenciák fejlesztésében érdekelt valamennyi fél között,
hogy lehetıvé váljék a kulcskompetenciák elismerése függetlenül attól,
hogy a dolgozók formális, nem formális
vagy informális tanulással szerezték meg
ıket.

Változó trendek a
vegyiparban
A budapesti találkozón minden partner
bemutatta
a
vegyipart
befolyásoló
változásokat, trendek a saját országában.
A legfontosabb közös eredmények a
következıképpen foglalhatók össze:

a folyamatok számítógépesítése és
automatizálása,
technológiai újítások összhangban az
új európai minıségi, biztonsági és
környezeti elıírásokkal,
a vezetési rendszerek integrációja,
a környezeti hatások csökkentése:
alacsonyabb mértékő hulladékképzés,
a légkörbe kibocsátott szennyezıanyag mennyiségének csökkentése,
kisebb energia- és vízfelhasználás.
A fenti trendek alapján két következtetést
vonhatunk le:
Szükség van olyan folyamatok,
termékek és technológiák kifejlesztésére, amelyek összhangban állnak a
minıségi, biztonsági és egyéb elıírásokkal.
A dolgozóknak szükségük van azokra
a kompetenciákra, amelyek segítségével szembe tudnak nézni az
ágazati változásokkal. Ezért különösen
fontos meghatározni a változásokra
legérzékenyebb kulcsfolyamatok esetében szükséges kompetenciákat,
valamint felmérni a dolgozók meglévı
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kompetenciáit, amelyeket formális
avagy informális úton szereztek meg.

magazinokban stb.) az érdekelt szervezetekhez, azok dolgozóihoz, szakszervezetekhez, oktatási intézményekhez stb.

A folyamatok érzékenysége
a változásokra a
vegyiparban
A találkozón két tanulmányt elemeztünk és
beszéltünk meg: "A vegyipar: folyamatok
lépésrıl lépésre" és "A vegyipari
folyamatokhoz kapcsolódó kompetenciák".
A budapesti találkozó lehetıvé tette, hogy
a partnerek közösen meghatározzák,
melyek azok a vegyipari kulcsfolyamatok,
amelyek leginkább ki vannak téve a
változásoknak. (Az elemzésben nem vettük figyelembe az egyes cégekre jellemzı,
specifikus termelési és kutatási folyamatokat – elsısorban információgyőjtési
nehézségek miatt.) Az ágazati szakértık
értékelése alapján három kulcsfolyamatot
határoztunk meg:
Munkatervezés és szervezés
Emberi erıforrás menedzsment
Termelésfejlesztés
Ezek olyan funkcionális folyamatok,
amelyek szorosan kapcsolódnak a termelési folyamathoz, és jelentıs mértékben
befolyásolják annak hatékonyságát. Mindhárom folyamathoz meghatároztuk a
kapcsolódó kompetenciákat "A vegyipari
folyamatokhoz kapcsolódó kompetenciák"
címő tanulmányban.

A CHEMITEC
eredményeinek terjesztése
Az eredmények ismertté tétele a projekt
elırehaladásával éppen olyan fontos
szemponttá válik, mint maguk a termékek.
A CHEMITEC projektben résztvevı
partnerek felismerték a disszeminációs
tevékenység fontosságát, ezért különbözı
akciókat szerveznek a projekt eredményeinek megismertetése céljából. A
partner cégek sokféle formában juttatták el
a projektrıl szóló információkat (1.
Hírlevél, szórólapok, cikkek szakmai

A következı lépések
a CHEMITEC projektben

A
CHEMITEC
projekt
következı
szakaszában kidolgozzuk a változásra
érzékeny kulcsfolyamatokhoz meghatározott kompetenciák (minden egyes folyamathoz legalább három kompetenciát)
részletes jellemzését, és országonként
feltárjuk a jó gyakorlatokat (legalább kettıt
minden
résztvevı
országban)
a
kompetenciák értékelésére, elismerésére
és érvényesítésére. E szakasz eredményeit a Bordeaux-ban tartandó nemzetközi
találkozón beszéljük meg 2006. március
16-17.-én.
Habár még sok a tennivaló, a kezdetkor
megfogalmazott cél lassan kezd formát
ölteni: rendszer és módszertan azon
kompetenciák értékelésére, elismerésére
és érvényesítésére, amelyek leginkább ki
vannak téve a vegyiparban középtávon
várható technológiai és szervezeti változásoknak.

Részletes információ a projektrıl a
magyar partner képviselıjénél:
Pataki Csilla
Nemzetközi Projektmenedzser
Ergofit Kft
1111 Budapest, Lágymányosi u. 7.
Fszt. 2.
e-mail: pataki@ergofit.hu
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