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Резиме 
Због брзог развоја политике енергетске ефикасности у Европској Унији током 
последње деценије, одрживе грађевине као што су ниско-енергетске и пасивне 
куће, све више и више доприносе стратегији заштите климе.  
Већ до 2020. године „скоро нула енергетска зграда“ би требало да буде 
стандард за новоизграђене објекте. Велики изазов за постизање овог циља је 
да се попуне рупе у вештинама и знањима занатлија и грађевинских компанија 
када је у питању прелаз из пројектованог у изведено стање. Дизајн пасивних 
кућа је већ доведен до савршенства, али велики део проблема и недостатака 
пасивних кућа лежи у погрешном извођењу радова од стране радника на 
градилишту. 
На европским градилиштима, заједно раде радници различитих култура и 
језика. Када дође до изградње пасивне куће, они морају да схвате како се и 
зашто технички детаљи и методе извршавају другачије од конвенционалне 
праксе. И морају да схвате пасивну кућу као технички систем. 
Са циљем да се на самим градилиштима попуне ови недостаци у знању, креиран је ConClip, као подпројекат програма Leonardo Lifelong Learning 
Programme основаног од стране ЕУ. Главни исход је производња видео 
снимака, којима се може приступити преко мобилних уређаја, директно са 
градилишта или из учионица, и који заправо показују како се теоретски детаљи 
изградње пасивне куће примењују у пракси. 
Конзорцијум се састоји од десет организација са образовном, истраживачком и 
техничком подршком из седам земаља. .  
ConClip обезбеђује будућу европску образовну платформу, са осам видео 
клипова који посебно подржавају вештине и знања радника у изградњи, са 
фокусом на мигранте и ниско-квалификоване раднике. Она идентификује 20 
најчешћих недостатака у изградњи пасивне куће и даје компетентне одговоре 
на најважнија питања о изградњи пасивних кућа.  
Сваки од видео клипова траје око три минута и сваки пружа помоћ радницима 
на градилишту, помажући им да избегну дугорочне грешке у систему пасивних 
кућа. Сваки од осам видео клипова биће преведен на осам језика, у аудио и 
текстуалном формату и биће доступни на немачком, данском, холандском, 
француском, пољском, турском, хрватском и српском језику. Биће доступна 64 
видео снимка. 
Додатно ширење пакета ће осигурати да снимци буду доступни учесницима у 
сектору привреде, образовања и истраживања. Циљне  групе (занатлије, 
шефови градилишта, наставнике, грађевинске компаније и радне 
организације) имаће приступ видео клиповима широм Европе. 
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Скраћенице: 
 
app.  approximately приближно 
CCD  ConClipDatabase ConClip база података 
ConClip  CONstructionvideoCLIPs. Грађевински видео клипoви 
e.g.  exampli gratia – for example На пример 
EU  European Union Европска Унија 
EQAVET European Quality Assurance in 

Vocational Education and 
Training 

Европско осигурање квалитета у 
стручном образовању и обуци 

ECVET  European Credit system for 
Vocational Education and 
Training 

Европски кредитни систем за 
стручно образовање и обуку 

IT Information Technology Информационе технологије 
P1-P11  Partner 1-11 Партнер 1-11 
PCM Project Cycle Management Животни циклус пројекта 
WP  work package Радни пакет 
UK United Kingdom Уједињено Краљевство 
VET Vocational Education and 

Training 
Стручно образовање и обука 
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1. Циљеви пројекта  
Општи циљ 
ConClip се базира на приступу доживотног учења са фокусом на Одлуку број 
1720/2006/EG Европског парламента и у исто време доприноси климатским 
циљевима Европске Уније за 2020. годину (Стратегија 2020.). 
Специфични циљ 
ConClip развија и имплементира вишејезичке и образовне видео клипова које 
ће примењивати занатлије и шефови градилишта (са фокусом на мигранте) 
како би стекли додатне вештине за изградњу пасивних кућа и тиме допринели 
постизању циљева „Агенде за нове вештине и послове“. 
 
Циљеви пројекта и очекивани резултати 
ConClip омогућава непосредан и једноставан приступ знању о конструктивним 
деловима, постројењима и инсталацијама пасивних кућа за занатлије, шефове 
градилишта (али такође и за наставно особље и компаније). Фокус је стављен 
на мигранате и ниско-квалификоване раднике применом иновативног приступа 
ИТ-учењу. 
Креирана је серија кратких образовних клипова, како би се избегле грешке које 
се углавном уочавају у изградњи пасивних кућа. Снимци се могу преузети на 
мобилне уређаје или гледати на сајту ConClip-а. Сваки од осам видео клипова 
ће бити произведен на осам језика уз текстуалне додатке и изговоре на 
немачком, данском, холандском, француском, пољском, турском, хрватском и 
српском језику. Биће укупно доступно 64 видео снимка. 
ConClip-ови су нови медијски више-наменски алати. Њихов главни квалитет је 
општа доступност преко веб-а, тако да се могу користити директно на 
градилишту преко паметних телефона или таблета, у истом тренутку у којем 
су потребни ради објашњења. Они се, допуњени додатним наставним 
материјалом, могу интегрисати у стручну обуку, више образовање и даље 
усавршавање одраслих. 
Описни текстови на хрватском, данском, холандском, француском, немачком, 
пољском, српском и турском помажу разумевање специфичних техничких 
термина. Како су додаци двојезични (језик миграната и језик земље 
домаћина), овај приступ такође помаже да се научи језик, нарочито везан за 
техничке термине. 
Коришћење ConClip-ова у окружењу за учење (стручно оспособљавање, више 
образовање и даље усавршавање одраслих) представља нови приступ у 
настави. Обука на послу је допуњена савременом ИТ подршком и 
истовремено помаже да се превазиђу језичке баријере. 
Интензивна и детаљна анализа потреба учинила је пројекат веома 
препознатљивим у циљним групама (занатлије, шефови градилишта, 
наставници, грађевинске компаније и радне организације) и у исто време им 
обезбедила коришћење клипова. 
Одрживост пројекта је обезбеђена одлуком грађевинских компанија, центара 
за стручно образовање и других учесника из те области такође, не само да 
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користе постојеће ConClip-ове, већ и  да финансирају производњу још више 
ConClip-ова у својим специјализованим областима. 
Имплементацијом овог модерног алата за учење који је базиран на ИТ учењу и 
усавршавању, не само да ће мигранти у грађевинарству имати користи од 
лаког приступа за даље учење, већ и ниско-квалификовани радници у 
земљама где се реализују пројекти – а због вишејезичког приступа – бенефит 
ће имати и друге европске земље у којима раде мигранти из хрватског, 
холандског, француског, немачког, пољског, српског и турског говорног 
подручја. ConClip-овима се може лако приступити преко ConClip сајта и 
преузети на мобилне телефоне без додатних трошкова. Због тога - по први пут 
- директној циљној групи која се бави грађевинским пословима је обезбеђења 
практично - оријентисана, локацијски-независна и бесплатна платформа за 
учење која ће побољшати њихове вештине и омогућити им да се уклопе у 
потребе „зеленог тржишта рада“. 
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2. Приступ пројекту 
Методологија предложеног пројекта је заснована на свеобухватном приступу о 
заједничком учешћу.  
Да би успешно испунили циљеве пројекта, конзорцијум користи PCM приступ 
(Project Cycle Management - Животни циклус пројекта).  
Радни пакет 1 јасно описује приступ у вези са управљањем пројекта и задатке 
у вези извештавања. 
У оквиру пројеката, истраживања функционишу као алат за утврђивање 
специфичних потреба циљних група. У оквиру истраживања о дидактици и 
методологији, идентификован је статус специфичних знања и вештина 
радника. У другом истраживању, професионалци су помогли идентификацији 
20 најчешћих грађевинских грешака. Главна циљна група за истраживања су 
институције за стручну и даљу обуку и за високо образовање, они прослеђују 
упитнике њиховим контактима у њиховим земљама. Треће истраживање ће се 
обавити чим се прва три снимка објаве „on-line“, како би се проценила њихова 
перцепција и корисност за циљне групе. 
Даљи дидактички и методолошки задаци у оквиру ConClip-а: 
Тимови свих земаља развијају уводне радионице за запослене / раднике и 
наставно особље како би им пренели специфичне потенцијале коришћења 
ConClip-ова. Исто тако, партнери идентификују постојеће курсеве у које би 
ConClip-ови могли добро да се интегришу. За сваку земљу партнера, партнери 
деле листу одабраних курсева. Британски партнер углавном унапређује 
препоруке о томе како интегрисати ConClip- ове у ECVET стандарде (који 
морају да се развију) и дефинишу правила за производњу клипова у вези са 
EQAVET принципима. 
Као привремени резултат, ConClip-ови ће бити интегрисани у следеће врсте 
курсева: 

1. Стручно образовање / обука за квалификоване раднике (ConClip као део 
наставног материјала) 

2. Даље образовање наставника / инструктора, којима треба више 
сложених дидактичких инструкција о томе како да имплементирају 
ConClip у своје курсеве. 

3. Основно образовање у школама, ако наставници сматрају 
одговарајућим. 

4. Стручно оспособљавање за ревизоре зелене изградње (DGNB, 
BREEAM)  

5. Обука у просторијама грађевинских компанија, обука њихових кадрова 
(запослених / шефова градилишта / радника). Њима ConClip-ови служе 
као средство објашњавања у процесу рада; приручник за примену курса 
садржи једноставна дидактичка упутства за ову циљну групу. За њих ће 
такође бити обезбеђене одговарајуће информације и упутства за 
неквалификоване раднике. 

Одабрани курсеви који интегришу ConClip- ове, ће бити анализирани у односу 
на то како ConClip-ови утичу на заслуге тих курсева у односу на принципе 
EQAVЕТ и ECVET. Како генерални европски ECVET стандарди још увек нису 
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развијени, исход ће бити препорука како разматрати ConClip-ове у склопу 
система заслуга постојећих курсева. 
Као додатак пројектног уговора а како би се осигурала одрживост пројекта, 
главни партнер је креирао платформу за  интерну комуникацију и постављање 
резултата пројекта за дискусију и повратне информације. CCD омогућава 
пројектном тиму да комуницира на брз, ефикасан и праћен начин. CCD је 
имплементиран у насловну страну пројекта. 
 
Главна достигнућа: 
M.1: Завршен тренинг анализе недостатака: дефинисани су најважнији 
проблеми који су одређени за снимање, комплетирана је листа најчешћих 
грешака пасивних кућа (6. месец) 
M.2: ConClip приручник је завршен: 
„Приручник за имплементацију ConClip видеа“ служи као водич о томе како ће 
сви клипови бити произведени (видео дизајн у складу са информацијама 
потребним за циљну групу). 
„Приручник за имплементацију ConClip курса“ служи као смерница 
наставницима (такође и шефовима градилишта) како убацити ConClip-ове у 
курсеве или на градилишта. Садржи дидактичке и методолошке приступе за 
VET институције и такође нуди додатни наставни материјал, израђен за 
појединачне видео снимке, који даје допунске информације о главним темама. 
„Приручник за имплементацију ConClip видеа“, „Приручник за имплементацију 
ConClip курса“ и наставни материјали су критични за одрживост резултата 
пројекта и употребу видео снимака у даљим курсевима (8. месец). 
M.3: „Препорука како применити ECVET критеријуме на курсеве везане за 
ConClip- ове“. Сви партнери прикупљају материјал о томе како дефинисати 
ECVET & EQUAVET принципе у односу на образовну структуру у њиховој 
земљи. Циљ је дефинисати ECVET & EQUAVET вредност курса у које би  
ConClip-ови требали бити убачени (8.месец). 
M.4: Производња прва 3 ConClip-а и превод текстуалних додатака и изговора 
на 8 језика: немачком, данском, холандском, пољском, турском, хрватском и 
српском језику (16. месец). 
M.5: Извештај о процени заснован на повратним информацијама  
(евалуацијама) од циљних група на прва 3 ConClip-а (занатлија и шефова 
градилишта, наставника, грађевинских компанија и радних организација) 
представља основу за производњу следећих 5 ConClip-ова. Ова прекретница 
представља треће истраживање у оквиру пројекта (22. месец) 
M.6: Производња преосталих 5 ConClip (26. месец) 
M.7: Обавезе предузећа и образовних институција за одрживост пројекта (29. 
месец) 
 
Показатељи успеха: 
I.1: Сви очекивани резултати се извршавају на време и у оквиру буџета према 
Споразуму, до краја 30. месеца. У овом тренутку нема критичног кашњења 
пројекта. Трошкови су у складу с уговором. 
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I.2: Најмање 30 представника циљних група 1, 2, и 3 углавном из циљаних 
земаља (AT, BE, DE, DK) повратним информацијама потврђује да се настави 
са коришћењем ConClip-ова.  
Статус: Овај део још увек није реализован, јер WP још увек није почео. Како су 
Писма о намери већ потписана, испуњење овог индикатора успешности је 
највероватније. 
I.3: База података са најмање 100 контаката је реализована и коришћена до 
краја 4. месеца.  
Статус: База података већ садржи више од 232 контакта и расте на недељном 
нивоу. Показатељ успешности је испуњен. 
I.4: 4 јавна догађаја са најмање 30 учесника по догађају се реализују до краја 
28. месеца. 
Статус: Јавни догађај ће почети чим буду завршени сви ConClip-ови, 
показатељ успешности ће бити испуњен. 
I.5: ConClip-ови су интегрисани у најмање 2 образовна курса у циљној земљи 
пројекта на крају 28.месеца.  
Статус: Постоји велики интерес за коришћење ConClip-ова у курсевима. 
Највероватније ће доћи до испуњења показатеља успешности. 
I.6: ConClip-ови су у употреби на најмање једном градилишту у циљној земљи 
пројекта до краја 28.месеца. Индикатор успеха ће бити испуњен. 
I.7: Најмање осам образовних институција се обавезује да ће до краја 28. 
месеца да укључе ConClip-ове у постојеће курсеве. 
Статус: Како су Писма о намери већ потписана, највероватније да ће доћи до 
испуњеност показатеља успешности. 
I.8: До краја 28.месеца, институције или компаније прихватају да финансирају 
најмање још 4 ConClip-а. 
Статус: Како су Писма о намери већ потписана и преговори су у току, 
највероватније ће доћи до испуњеност показатеља успешности. 
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3. Исходи пројекта и резултати 
Покретач пројекта:  
Пројекат је почео издавањем и потписивањем уговора између партнера.  
Почетни састанак је одржан у Бечу (Аустрија) где је представљен заједнички 
лого. Сви партнери су слушали предавање једног од водећих експерата 
пасивних кућа у Аустрији, професора Martin Treberspurg. Други састанак 
конзорцијума је организован у Хамбургу. Агенда, записници, процене су у 
прилогу поверљивог извештаја.  
Креирана је заједничка база података контаката са више од 230 учесника 
(бројеви расту на недељном нивоу), са циљем даљег ширења информација и 
рекламирања предстојећих догађаја и радионица путем е-мејла, а први 
часопис ће бити послат почетком децембра 2014. године. 
Тада је напављен фолдер који пружа информације о садржају пројекта и 
његове очекиване резултате, и који ће бити дељен од стране партнера у 
разним приликама везаним за пројекте. 
Плакат пројекта нуди релевантне информације о пројекту везане за увод, 
новости, информације и активности. Фолдер се односи на три циљне групе, 
занатлије и шефове градилишта/ наставнике/ грађевинске компаније и радне 
организације. Заинтересоване стране су позване да се укључе и могу да се 
пријаве за више информација. Представљени су сви партнери на пројекту. 
Сви могу да поставе фолдер и плакат пројекта на веб сајту. 
 
Веб сајт:  
Веб сајт је креиран од стране  www.conclip.eu, представља централну 
платформу пројекта и нуди релевантне информације о пројекту укључујући 
увод, новости и информације, и активности. Веб сајт се односи на три циљне 
групе, и то 

- занатлије и шефове градилишта  
- наставнике и 
- грађевинске компаније и радне организације.  

Функције Веб сајта:  
- Могу се пријавити за часопис 
- Заинтересовани актери су позвани да се укључе и могу да траже више 

информација 
- Сви партнери на пројекту су представљени посетиоцима 
- Може се приступити информацијама о будућим ConClip видео 

платформама.  
- Видљивост материјала – могу се преузети фолдер и плакат пројекта, 

као и ПДФ датотеке. 
Веб сајт пројекта се редовно ажурира у току пројекта. 
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До краја пројекта, ConClip веб страница ће садржати видео клипове који се 
могу преузети заједно са писаним објашњењима (на више језика).  
 
Састанци интересних група:  
Састанци интересних група су организовани у партнерским земљама. Они су 
важни за добијање повратне информације и дискусије о пројекту и његовим 
намерама / достигнућима. 
Заинтересоване стране су лично контактиране од стране партнера из уговора 
како би се осигурало њихово учешће. Многи актери који су позвани, пристали 
су да потпишу Писмо о намери за даљу подршку пројекта и намеравају да 
користе произведене материјале. 
Записник са једног од састанака заинтересованих страна у Аустрији, од 09. 
12.2014. је везан за поверљив извештај и садржи резултате тема које су 
предложене. Даље, записници са састанака везаних за пројекат су 
постављени на сајту пројекта. 
Часописи су послати на адресе више од 232 прималаца (заинтересоване 
стране / потенцијални партнери и циљне групе као што су занатлије и шефови 
градилишта, наставници, грађевинске и радне организације). 
За бољу комуникацију и лакше руковање управљањем пројектима између 
конзорцијума партнера, постављено је неколико специфичних е-маил адреса 
везаних за пројекат. Једна од е-мејла адреса је за канцеларију пројекта: 
conclip@conclip.eu. Друге е-мејл адресе обухватају више од 30 е-мејл адреса 
партнера на пројекту и стижу аутоматски свим партнерима. Ова е-мејл адреса 
се користи само за интерну комуникацију и она је додата од стране главног 
партнера и није саставни део уговора пројекта. 
 
CCD – ConClip база података: 
Пројектни тим је убрзо препознао недостатак базе података пројекта. Због 
тога, поред пројектног уговора, направљена  је CCD – ConClip база података. 
CCD је „online“ платформа, која садржи базу контаката, мејлова, дискусија на 
форумима, докумената, календара, излазних информација као што су 
извештаји, филмови и остало. Посебно ефикасно, у реалном времену, може 
бити организована размена повратних информација о привременим 
резултатима измађу партнера. Ова ConClip база података је била додатни 
учинак водећег партнера и није била саставни део уговора. 
CCD је у употреби од краја новембра 2014. Сви партнери на пројекту су (преко 
лица одговорног за пројекат) примили е-мејл са подацима за приступ CCD- 
ConClip бази: http://conclip.eu/intern, тако да сваки партнер има његово/њено 
лично корисничко име и лозинку.  
CCD такође обезбеђује „поверљиво“ дугме, нпр. за платне листиће и слично. 
Кликом на дугме „C“, документ ће бити видљив само специфичним 
партнерима и ConClip менаџменту (=администрацији ConClip-а). Документе 
без активираног „поверљивог“ дугмета могу видети сви партнери. 
Како би се омогућило свим партнерима на пројекту да одмах приступе CCD-у, 
они су добили упутство како да ефикасно користе CCD-ConClip базу података. 
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Шаблони за уговоре, записници, интерни извештаји, понуде, PR  упутства, 
базе података контаката, листови за интерну процену састанака, итд. су 
доступни свим партнерима преко CCD-ConClip базе података. 
EQAVET & ECVET принципи: 
ECVET означава систем за пренос бодова за стручно образовање и обуку у 
EU. 
EQUAVET је скраћеница за осигурање квалитета у стручном образовању и 
обуци у Европи и окупља државе чланице Европске Уније, социјалних 
партнера и Европске комисије у заједницу, ради практичног развоја културе 
осигурања квалитета како на нивоу националног стручног образовања и обука 
(VET) тако и на европском нивоу. 
Препоруке су произведене за VET институције као метод за анализу ConClip-
ова у оквиру (ECVET) система постојећих курсева. Оне обезбеђује детаљне 
информације о критеријумима ECVET-а који се користе за процену таквих 
курсева и такође објашњавају значај који се даје сваком критеријуму. 
Представљени су кораци које су довели до кредитног система курсева, а на 
које је утицало укључивање ConClip-ова. Како општи европски ECVET 
стандарди још увек нису развијени, тако ће још један исход бити Препорука о 
томе како анализирати ConClip-ове у систему заслуга постојећих курсева. 
Сви партнери ће прикупити материјал о томе како дефинисати ECVET и 
EQUAVET принципе у склопу образовне структуре у њиховој земљи. Циљ је да 
се дефинише ECVET и EQUAVET вредности курсева у које ће се уградити 
ConClip-ови. Нацрт ECVET и EQUAVET принципа који је написан од стране 
партнера на пројекту који је члан ECVET експертске групе у Великој Британији, 
је приложен у овом извештају 
 
Истраживања и наставни материјал:  
Важно је поменути да су ConClip-ови развијени на такав начин да наставни 
материјал у свом уобичајеном смислу неће бити потребан. Ипак, пројектни тим 
ће обезбедити кратак документ који пружа информације о томе како, када и са 
којом намером се користе ConClip-ови. Окружење за учење / подучавање, као 
и радно окружење, ће бити разматрано, а додатне информације ће бити 
обезбеђене преко линкова. 
 
У оквиру пројекта, истраживање функционише као средство за утврђивање 
специфичних потреба циљних група. У оквиру истраживања о дидактици и 
методологији, идентификован је статус специфичних знања и вештина 
радника, док кроз још једно истраживање професионалци помажу да се 
идентификује 20 најчешћих грешака. Главна циљна група за истраживања су 
институције за стручну и даљу обуку и за више образовање. Још једно 
истраживање ће послужити за процену прихватања прва три видео снимка од 
стране циљних група. 
Због напуштања конзорцијума од стране једног партнера, истраживања касне 
неколико недеља, али ништа није критично. 
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Елаборат о наставним материјалима ће бити завршен у фебруару 2015. 
Листа партнера за сарадњу ће бити завршена у јануару 2015. 
 
Видео клипови - ConClips: 
Генерално, изазови у пројектовању пасивне куће су подељени на осам 
проблема, сваки од њих се бави одређеним недостацима пасивне куће: 

- Дизајн  
- Темељ и подрум 
- Спољашњи зидови 
- Прозори и соларни панели  
- Кров 
- Заптивеност 
- Термални мостови 
- Грејање, вентилација и производња топле воде 

Ова листа ће бити модификована како пројекат буде напредовао и недостаци 
ће морати да се прилагоде свакодневним специфичним потребама 
грађевинских радника на градилишту; ови недостаци су засновани више на 
потребама за вештинама него за знање. 
Прва три ConClip-а се израђују у односу на следећа питања: 

- 1. Термални мостови 
- 2. Заптивеност 
- 3. Бушење зидова за инсталацију грејања / вентилације 

Први видео је произведен у децембру 2014. године од стране партнера P2. 
Скрипте за други и трећи видео су такође израђене у децембру 2014. Преводи 
од стране партнера на пројекту су у току. 
Снимање другог и трећег видеа је планирано за крај марта 2015. године.  
 
 
О наредних пет тема ће се расправљати на курсу партнерског састанка у 
Одеси, 25. фебруара 2015. године. Детаљнији опис последњих пет сценарија 
ће бити послат крајем априла 2015. године. Последњих пет видео снимака ће 
бити произведени од септембра 2015. до октобра 2015. 
 
Утицај резултата на циљне групе: 
ConClip-ови би требали да буду интегрисани као средство за обуку у 
образовним понудама формалног и неформалног учења и у свакодневном 
радном окружењу циљних група (занатлија и шефова градилишта, образовних 
и грађевинских компанија и радних организација).  
Ови циљеви ће се постићи: 
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- Контактирањем релевантних учесника и радника на терену и њиховим 
упознавањем са ConClip-овима (на пример на састанцима 
заинтересованих страна) 

- Спровођењем промотивних активности за специфичне циљне групе, као 
што су информативни догађаји после посла у већим компанијама, чији је 
циљ дружење 

- Остваривањем обавеза са компанијама и образовним институцијама за 
подстицање употребе ConClip-ова у оквиру њихових организација 
(WP.8.1) и 

- Закључивањем споразума са компанијама за производњу следећих 
ConClip-ова (Писмо о намерама) 

У Аустрији, Белгији, Немачкој и Данској најмање 2 образовне институције ће 
бити посвећене реализацији ConClip-ова и најмање 4 компаније ће се тражити 
да финансирају додатне ConCliр-ове. 
Конзорцијум партнера има на уму да прошири ConClip-ове на друге земље, 
применом даљег финансирањем у оквиру програма „Трансфер иновација“ 
Leonardo da Vinci's  или других погодних програма финансирања. 
 
Где можете пронаћи досадашње резултате? 
Мастер трака првог видеа је произведена и може се видети на веб сајту 
ConClip-а, чим се заврше верзије на другим језицима. Тренутно су преведене 
друге језичке верзије текстуалних додатака и изговора за ConClip-ове и биће 
реализоване у видео и аудио студију. Нацрт енглеске верзије снимка са 
поверљивим извештајем о напретку је предат донору. 
Коначна верзија првог ConClip-а биће поставњена на CCD до краја фебруара 
како би се прикупиле повратне информације од партнера. Да би се уштедело, 
преводи прва три клипа морају бити произведена у целости; они ће бити 
постављени на страници ConClip-а у мају 2015: http://www.conclip.eu  
Интерна платформа пројекта „CCD – ConClip база података“ се налази на 
адреси http://conclip.eu/intern, а за поверљив извештај је захтевано 
регистровање (само за читање). 
Неки резултати незнатно касне, али то није од кључног значаја за 
пројектну динамику 
На основу чињенице да је вођа радног пакета 5, партнер P7, напустио 
конзорцијум, WP5 касни, али не значајно. P1 и P6 су преузели задатке P7 по 
питању WP5. Захтев за одобрење управљање програмом још увек чека на 
позитиван одговор у писаној форми. 
Производња видео снимака је сада већ увелико у току, али је почела 4 
недеље касније него што је то наведено у уговору (1 месец касније), због 
прекида P7. Радни пакет 6 морао је бити поново организован због уговорних 
смањења буџета на почетку пројекта. Први видео снимак је већ произведен и 
радна верзија постављена је на CCD. 
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4. Партнерство 
Како се  грађевинска физика не разликују од земље до земље, чиниоци ових 
ConClip-ова су релевантни за све земље које учествују у партнерству. Ипак, 
због различитог поднебља, стручњаци из земаља учесница доносе 
специфично искуство из њихове земље. Сарадња је такође ефикасна у 
погледу трошкова и ресурса. Сви партнери доносе њихова искуства, постојећи 
материјали се могу користити и додати у вредност пројекта. 
ConClip-ови ће се користити у школама, стручној обуци, на послу, на 
градилишту, па чак и од стране приватних власника у свим земљама 
учесницама. 
Утицај се може повећати у оквиру међународног партнерства, ако сваки 
партнер има своју мрежу у својој земљи, и такође у Европи. 
Окупљање уложених средстава из свих земаља, заједнички дефинисаним 
циљним групама, важи да за све земље производња учинка штеди ресурсе, 
повећава производњу и да је много забавна.  
Предности и недостаци, као и различити приступи изградњи пасивне куће, 
налазе равнотежу у оквиру партнерства, подстичући одличне резултате. Тим 
расте заједно и до краја пројекта ће израдити јасну стратегију експлоатације 
да би се наставило са производњом ConClip-ова. Интересна група је развијена 
на формалном нивоу пројекта за развој вештина у изградњи пасивне куће. 
Сарадња са заинтересованим странама у земљама је веома продуктивна, јер 
су спремни да учествују у процесу израде садржаја ConClip-а. Избор „праве 
теме“ је најбољи предуслов за широку дистрибуцију снимака. 
Европска перспектива подржава клипове који се стављају у промет до циљне 
групе (занатлије и шефови градилишта, наставници, грађевинске и радне 
организације). 
На крају, Европска Унија помоћу ConClip- а достиже како до радника на 
градилишту, тако и до оних који се још обучавају и њима су видљиви преко 
модерних медија лаких за руковање. 
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5. Планови за Будућност 
Први видео покрива тему 

1. Топлотни мостови  
и произведен је у децембру 2014. године од стране партнера Р2. Скрипте за 
други и трећи видео су такође израђене у децембру 2014. Преводи су у току од 
стране партнера на пројекту. Снимање другог и трећег видеа планирано је за 
крај марта 2015. године, са следећим темама:  

2. Заптивеност 
3. Бушење зидова за инсталацију грејања / вентилације 

 
О наредних 5 тема ће се расправљати у току партнерског састанка у Одеси, 
25. фебруара 2015. Детаљан опис последњих 5 сценарија ће бити послат 
крајем априла 2015. године. Последњих 5 видеа ће бити произведено од 
септембра 2015. до октобра 2015. године. Прелиминарно су изабране следеће 
теме: 

4. Дизајн 
5. Темељ и подрум 
6. Спољни зидови 
7. Прозори и соларне плоче 
8. Кров 

 
Ова листа и даље може да се модификује како пројекат напредује и питања ће 
морати да се прилагоде специфичним свакодневним потребама грађевинских 
радника на градилишту- базирано више на потребе за вештинама него знању. 
ConClip-ови ће бити интегрисани као средство за обуку у образовним 
понудама формалног и неформалног учења и у свакодневном радном 
окружењу циљних група (занатлија и шефова градилишта, наставника, 
грађевинских и радних организација). Стога, одржаће се конкретне 
промотивне активности орјентисане ка циљним групама, са дружењем у 
позадини, као што су информативни догађаји после посла у већим 
компанијама. 
Ту ће бити посебан фокус на прикупљању Писама о намери компанија и 
образовних институција за подстицање употребе ConClip-ова унутар својих 
организација (WP.8.1) и на закључивање уговора са компанијама за даљу 
производњу ConClip-ова. 
 
У Аустрији, Белгији, Немачкој и Данској најмање 2 образовне институције ће 
бити посвећене реализацији ConClip-ова и најмање 4 компаније ће се тражити 
да финансирају додатне ConClip-ове. 
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Конзорцијум партнера има на уму да прошири  ConClip-ове на друге земље, 
применом даљег финансирањем у оквиру Leonardo da Vinci's  програма 
„трансфера иновација“ или другим погодним програмима финансирања. 
Производња видео је сада већ увелико у току, производња је почела нешто 
касније него што је наведено у уговору. Први видео снимак је већ произведен 
и радна верзија је постављена на CCD. За још 2 видео снимка, сценарији су 
већ припремљени. 
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6. Допринос политици ЕУ 
Пројекат се бави приоритетом 3.3.3 позивајући се на "Агенду за нове вештине 
и послове", чија је сврха "опремање људи правим вештинама за послове 
данашњице и сутрашњице". Пројекат подстиче да даље потребе VET-а и 
даље образовање буде више одговорно у односу на потребе тржишта рада и 
промовисање интеграције учења са праксом, са фокусом на мигрантске 
раднике. 
Према Агенди, "потенцијал унутар ЕУ мобилности и прилива миграната из 
трећих земаља није у потпуности искоришћен и недовољно циљано 
задовољава потребе тржишта рада, без обзира на знатан допринос миграната 
у расту и запошљавању". Због тога се пројекат бави следећим изјавама 
Агенде: 
- "Побољшање приступа доживотном учењу, како би се помогло људима да се 
преселе [...] проширење занимања као што су оне које настају из политике 
одрживог раста, политике једнаких могућности и законодавства." 
- "Флексибилнији путеви учења могу олакшати транзицију између фазе рада и 
учења." 
- Флексибилна сигурност у многим случајевима доводи до "краткорочних 
радних аранжмана који често нису довољно попуњени могућностима за обуку 
запослених". 
ConClip-ови се посебно обраћају мигрантским радницима у грађевинарству 
нудећи им такође овај алат за учење на хрватском, пољском, српском и 
турском језику (земаље са највећим делом мигрантских радника у овом 
сектору). 
Такође, "Стратегија Европа 2020" и "Енергетска стратегија 2020" су поставиле 
јасне циљеве ("померање ка, ефикасној економију ресурса, „нискоугљеничној 
економији", "помоћ људима у стицању нових знања" и "охрабривање људи да 
усавршавају своје вештине, односећи се посебно на старије, ниско-
квалификоване и мигрантске раднике"). Будући да грађевински објекти троше 
40% енергије ЕУ, са "Директивом о енергетским карактеристикама зграда" од 
2021. све новоизграђене и реновиране зграде ће морати да прате стандарде 
пасивних кућа. 
Напори Влада изабраних земаља пројекта: 
Аустрија: Аустријско Федерално министарство пољопривреде, шумарства, 
животне средине и водопривреде представља у 2010. години свој "Мастер 
план зелених послова", укључујући, између осталог, осигурање високог нивоа 
квалификације. 
Белгија: Од 2010. је посвећена стварању нових радних места у "зеленим 
секторима" и за "озелењавање" економије и тржишта рада. 
Данска: У 1997. је почела развој концепта и политике "зелени послови" и 
донекле се то продужава у 2003. са актом "Развој тржишта рада за политику 
животне средине '. 
Немачка: Са својим UFOPLAN-ом из 2010 Немачко Савезно министарство за 
заштиту животне средине, заштиту природе и нуклеарну безбедност 
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наглашава даљи развој националне иницијативе за иновације животне 
средине и запошљавање



 

 

 


