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1 INNLEDNING 

I-TRACE 

I-TRACE (Immersive Training for aerospace) -prosjektet er et Erasmus + -
prosjekt finansiert av European Union (ID 2018-1-IT01-KA202-006836 - CUP 
G84D18000120006).  
Det involverer syv europeiske partnere: inkluderer VET-leverandører (3), 
universiteter (2), en gruppe handelskamre (1) og et selskap spesialisert på 
virtuell realitet (1). 
Land involvert: Italia, Norge, Polen og Spania. 
 
Målet med I-TRACE er å skape sterke partnerskap mellom 
utdannelsesverdenen (utdanningsinstitusjoner, VET-sentre, universiteter) 
og næringslivet, å utvikle teknisk-profesjonelle opplæringsmuligheter som 
er sterkt forankret til behovene til selskaper i den europeiske 
forsyningskjeden for luftfart, og forbedrer den spesifikke yrkesgruppen i 
partnerlandssektoren. Spesifikt vil prosjektet tillate utvikling og 
eksperimentering av pedagogiske tilnærminger og metodologier basert på 
digital integrasjon i undervisningen, gjennom bruk av immersiv læring, 
tilbudt av de nye virtuelle 3D-læringsmiljøene eller andre innovative former 
for erfaringslæring. 

 
Prosjektutgangene er: 

● Intellektuelle utganger IO1 - Sammenlignende forskning på 
ferdigheter og faglige behov relatert til luftfartssektoren på 
europeisk nivå, styrke sektoren i hvert partnerland (motor, 
montering, kontrollsystemer, etc.)  

● Egenart Intellektuelle utganger IO1 - IO2 - Beste praksis innen 
immersiv trening. Å identifisere virkelighetssituasjoner der 

immersiv trening har blitt brukt effektivt til spesifikke didaktiske 
formål i Italia, Spania, Polen og Norge og på europeisk nivå.  

● Intellektuelle utganger IO1 - IO3 - Delte retningslinjer for utforming, 
implementering av immersiv opplæringstiltak, med sikte på å 
maksimere teknisk-profesjonell læring av både studenter og 
operatører i den europeiske luftfartsforsyningskjeden. 

 

Intellektuell Output 1 (IO1) består av en sammenlignende forskning på 
ferdighetene og de profesjonelle behovene knyttet til luftfartssektoren på 
europeisk nivå, og forbedrer sektorens egenart i hvert partnerland (motor, 
montering, kontrollsystemer, etc.).  
Den tar sikte på å definere ferdighetsbehovene i luftfartssektoren gjennom 
en kvalitativ forskning som inkluderer en undersøkelse og et sett med 
semistrukturerte intervjuer til luftfartsindustrien gründere eller HR ledere. 
Forskningen har utdypet de sektorielle forventningene, gitt en oversikt over 
de opplevde manglene i de eksisterende utdanningsveiene og av nødvendige 
fremtidige ferdigheter. 
Tidslinjen forutsetter tre leveranser:  
● D1 Undersøkelse og intervjuer realisert 
● D2 Dataanalyse gjennomført og oversatt til 5 språk 
● D3 Forskning validert og publisert online på 5 språk 
 
Dette dokumentet rapporterer den organiske presentasjonen av 
spørreskjemaer og undersøkelser utført med selskaper for å identifisere 
feltet til anvendelse når det gjelder arbeidsmarkedet for innovativ 
opplæring med problemet virtuell realitet anvendt i luftfartssektoren i 
Italia, Polen, Spania og oljeindustrien i Norge. 
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INTELLEKTUELL OUTPUT  ARBEIDSPLAN 

 

Formål: Å definere de ferdighetene som trengs av aerospatial bransje 
Metoder: Survey (spørreskjemaer) og intervjuer  
Målgrupper: Bedrifter, gründere, HR-ledere 
Sted: Italia, Norge, Spania og Polen 
Resultater: Dypere kunnskap om aerospatial arbeidsmarkedet ferdigheter 
trenger  
tid ramme: 7 måneder (november 2018 - mai 2019) 
 
Oppgaver og ansvar av partner: 
 
Utgangen er blitt realisert i henhold til en strukturert definisjon av roller og 
oppgaver mellom partnerne: 
 
LEAD: Associazione di promozione sociale FO.RI.S (IT) 
- Ekspert veiledning om utvikling av utvikling,  
- Definisjon av tilnærmingen,  
- Organisering av arbeidsflyt blant partnere,  
- Redigering og kvalitetskontroll av den endelige leveransen,  
- Oppretter undersøkelsen (spørreskjema), 
- Deler med partnerne, 
- Lager en mal for gjennomføring av resultatene av undersøkelsen,  
- Samler inn alt materiale fra partnere 
- Spørsmål til intervjuene  

- Lever intervjuene 
- Lag et sammendrag av resultatene fra intervjuene  
 
 
 
Medforfatter:Consell General De Les Cambres Oficials De Comerc Industria i 
Navegacio De Catalunya (ES) 
- Gir informasjon,  
- Testing av produksjon,  
- Utvikle en del av IT 
 
 
 
Partner BIDRAGSYTERE: 
Istituto Tecnico SETTORE Norte "E.FERMI" (IT) 
Cadland Srl (It) 
Universitetet I Stavanger (No) 
Institut Illa Dels Banyols (Es) 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza PRz (PL) 
 
Alle partnere deltar og gir kontakter med selskaper og tilbakemeldinger om 
forskningsutkastet. 
- oversette spørreskjemaene på sine nasjonale språk - 
 formidler spørreskjemaene til målgruppene 
- samler svarene på spørreskjemaene  
- leverer intervjuer 
- lager sammendrag av intervjuresultatene  
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2 METODE  

Metodikken har inkludert en grundig studie av faglige ferdigheter og 
kompetanser, relatert til luftfartssektoren på europeisk nivå, noe som 
forbedrer sektorens egenart i hvert partnerland. 
 
Partnerskapsstruktureringen hadde involvert tre av de mest relevante 
områdene forpliktet til luftfart-sektoren: luftfart-distriktet i Brindisi (Italia), 
den polske luftfartsdalen – en luftfart klynge som ligger i det sørøstlige 
Polen, med historiske koblinger til landets romfartsindustri; Catalunia 
luftfart klyngen. I tillegg utvidet den nordiske partneren studiet av 
oljeindustrien. 

De samme distriktene var involvert i forskningen. Den kvalitative 
metodologien har forutsett involvering av et spesifikt begrenset antall 
bransjer, men med høy og relevant kunnskap om stillingsprofilen som 
kreves fra luftfartsforsyningskjeden i disse konturene (Pulia-regionen, 
Aviation Valley Rzeszów, Catalunya aereospace district) 
 
Som det er kvalitativ analyse har res arken forutsett involvering av 
interessenter i forskjellige faser:

 

De 8 faser av realisering av spørreskjemaer og intervjuer 

 

 

Phase one: identification 
of the target (companies, 

entrepreneurs, HR 
managers) 

  

Phase two: analysis and 
selection of the job 

profiles more requested 
from the target 

  

Phase three:  Pre-select 
key duties (Partners' 

experts) 
  

Phase four: identification 
of skills related to the 

key duties 

 

 

Phase five: Defining the 
content (questions) of 

the questionnaires 

 

  
Phase six: Collecting data 
for quantitative analysis 

 

  
Phase seven: statistical 

quantitative analysis 

 

  
Phase eight: Conducting 

qualitative analysis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aviation
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_cluster
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerospace
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Fase én: identifisering av målet (bedrifter, gründere, HR-ledere) når det 
gjelder selskapets destinatører av utfallet av prosjektet og av 
opplæringsnovasjonene relatert til. 
Metode: hver partner har identifisert sektorene - lister over selskaper de er 
involvert i  sektoren for luftfartssektoren (olje for norsk partner). 
Denne listen representerer målselskapene til partneren på nasjonalt nivå. 
Analysen og forholdet til selskaper er blitt fornyet også takket være 
resonansemøtene. 
 
Fase to: analyser og valg av stillingsprofiler mer etterspurt fra målselskaper.  
Basert på historiske direkte forhold til selskapene, tidligere faglig samarbeid 
i regionen, og studier og undersøkelser og analyser av arbeidsmarkedet (se 
detaljer i avsnittet "Analyse av sysselsettingsmuligheter i forhold til den 
valgte fagkompetansen i de 4 landene" ) har partnerne identifisert 3 
stillingsprofiler som relevante for problemstillingen, 2 for luftfartssektoren 
pluss en for oljeindustrien (i Norge).  
Dette valget gjør det mulig å undersøke om et felles sett med ferdigheter og 
oppnå sammenlignbare resultater. Videre må vi ta i betraktning at 
jobbområdet og ferdighetene i luftfartsområdet gir et høyt nivå av likhet i 
forskjellige nasjoner, på grunn av internasjonaliseringen av prosessorer og 
figurer i feltet. 
 
De to vanlige jobbprofilene identifisert som mer relevante fra partnere i 
arbeidsmarkedet (for Italia, Spania og Polen): 
Profil 1 - Aircraft Maintenance Technician 1  
Profil 2 - 2 
Profilene  
En tredje profil ble identifisert for å takle det spesifikke arbeidsmarkedet i 
Norge. 
FlyassemblerenProfil 3 - Manteinance Mechanical Technician 
 

                                                           
1 ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the 

European multilingual classification of Skills, Competences, Qualifications and 
Occupations – Hierarchy sub 72.32 

Fase tre:  Forhåndsvalg av viktige plikter (partnere 'eksperter) 
I dette trinnet er en fordeling av oppgavene til de tre identifiserte profilene 
blitt realisert og presentert for partnere av lederen for intellektuell 
produksjon.  
Dermed har partnernes eksperter på opplærings- og veiledningsaktiviteter 
for luftfartssektoren vurdert nøkkeloppgavene til de tre identifiserte 
profilene ved å tilskrive en avstemning av betydning (4 - veldig viktig, 3 - 
moderat, 2 - litt, 1 - ikke viktig) for den spesifikke jobbprofilen.   
Betydningen er scoret svare på spørsmålet: 
“Hvilke av følgende oppgaver Tido du vurdere mer viktig - Vennligst referer i 
å svare til målet selskaper (hva kunne de vurderer?)” 

 
Fase fire: identifikasjon av ferdigheter knyttet til de viktige oppgaver 
 
i IO-leder analyserte statistisk partnernes eksperter evaluering og rangering.  
De første 5 - 8 nøkkeloppgavene (som totalbeløp) har vært brokendown i 
ferdigheter. 
 
Resultatene:  
23 ferdigheter identifisert for 8 viktige oppgaver i  The Profile 1 - Aircraft 
Maintenance Technician 
25 ferdigheter identifisert for 8 viktige oppgaver i  The Profile 2 - Aircraft 
Assembly Mechanic  
13 ferdigheter identifisert for 5 sentrale oppgaver i  Manteinance Mechanical 
Technician 
 
Fase fem: Definere innholdet (spørsmålene) i spørreskjemaene 
For hvert identifiserte ferdigheter ble et spørreskjema utarbeidet og lastet 
opp i google-form og tilgjengelig på nettet. 
 Etter en kort presentasjon undersøkte spørreskjemaene 3 elementer for 
hver ferdighet:ferdighetens 

2 ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the 

European multilingual classification of Skills, Competences, Qualifications and 
Occupations – Hierarchy sub 82.11 
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● Vurdering av nåværende betydning for profilen (4 veldig viktig / viktig 
- 3 viktig - 2 stille viktig - 1-ikke viktig) 

● Vurdering av ferdighetens betydning for profilen på 5 år (A - Voksende 
betydning i løpet av de neste 5 årene; B - Den samme malmen som 
avtar viktighet de neste 5 årene) 

● Vurdering av tilstrekkeligheten til trening tilgjengelig i ditt område (4 - 
Opplæringstilbudet på denne ferdigheten oppfyller krav du ba om - 3 
- Opplæringstilbudet på denne ferdigheten er tilstrekkelig - 2 - 
Opplæringstilbudet denne ferdigheten mangler -1 - ferdighet ikke 
relevant for mitt selskap) 

 
 Spørreskjemaet ble oversatt til de 4 prosjektspråkene og ble sendt inn på 
nettet til selskaper 
 
Fase seks: Innhenting av data for kvantitativ analyse 
Hver partner inviterte (via e-post eller telefon) målselskapene, gründere, HR-
ledere til å fylle ut spørreskjemaene  
 
Fase syv: statistisk kvantitativ analyse 
Første makro statistisk analyse av dataene som er samlet inn av den ledende 
organisasjonen 
 
Fase åtte: Gjennomføring av kvalitativ analyse 
 

De semistrukturerte intervjuene til et utvalg av respondenter, som 
opplysning av eksempler på virkelighetens virkelighet på ferdighetsmatch. 
Under intervjuene vil respondentene bli spurt om deres oppfatninger og 
forventninger til de nye profesjonelle profilene i luftfartssektoren. 
Når de ble samlet og realisert en første statistisk analyse av 
spørreskjemaene, kontaktet partnerne individuelt et utvalg av respondenter 
for å be om tilbakemelding på identifiserte emneferdigheter. 
3-4 spørsmål ble valgt ut for deres virkelighet, basert på resultatene fra den 
makrostatistiske kvantitative analysen. 
 
Felles kriterier for å identifisere emnespørsmålene til intervjuet: 
● Ferdigheter med større betydning 
● Ferdigheter med høyere forbedring de neste 5 årene 
● Ferdigheter med større gap mellom viktigheten og tilstrekkeligheten 

av treningstilbud 
● Ferdigheter i form av potensiell trening som tilbys gjennom virtuell 

virkelighet 
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3 FUNN OG RESULTAT 

 

UNDERSØKELSER OG INTERVJUER 

For de to første profilene som ble analysert (Aircraft Maintenance Technician 

- Aircraft Assembler), ble spørreskjemaet som ble administrert til selskapene 

spurt: 

• å tildele en relevanspoeng til den enkelte kompetanse, på en skala fra 4 

(veldig relevant) til 1 (ikke veldig relevant); 

• å tilskrive hva den individuelle kompetansen ville vært på fem år 

sammenlignet med dagens situasjon, tildele med A den mest betydningsfulle 

og med B den ikke-relevansen med hensyn til dagens situasjon; 

• å tildele en score på tilstrekkelighet av utdannings- og opplæringssystemet 

med hensyn til den enkelt eksponerte kompetansen, alltid på en skala fra 4 

til 1. 

 

Dataene ble analysert på følgende måte: 

 

Sammenlignet med relevansen til den enkelte kompetansen ble det 

beregnet: 

• den gjennomsnittlige relevansen som tilskrives den enkelte kompetanse; 

• antall svar tilskrevet individuelle poengsummer, eller hvor mange som har 

tilskrevet poengsummen, 4 veldig viktig / viktig - 3 viktig - 2 stille viktig - 1-

ikke viktig. 

 

Med hensyn til relevansen av kompetansen, etter 5 år i prosent av svarene 

tilskrives A - "Økende betydning i løpet av de neste 5 år" og B - "De samme 

timer avtagende betydning i løpet av de neste 5 årene" ble beregnet 

 

tilstrekkelig eller Ellers ble utdannings- og opplæringssystemet målt ved å 

beregne gjennomsnittet av poengene som ble tildelt, også i dette tilfellet ved 

bruk av en skala fra 4 til 1, der: 4 - Treningstilbudet på denne ferdigheten er 

tilstrekkelig - 2 - Treningen tilbyr denne ferdigheten mangler -1 - ferdighet 

ikke relevant for mitt selskap 

 

Analysen ble utført først på de overordnede svarene, deretter ble det utført 

en sprengning på de enkelte landene, noe som markerte særegenhetene og 

forskjellene mellom dem. 

 

I vedlegg undersøkelsen maler  
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PROFIL 1 – VEDLIKEHOLDS FLYMEKANIKER  

3.2.1 FLYMEKANIKER - Profil Analyse 
 
 Flymekanikeren utfører oppgaver i hovedsak knyttet til verifisering og 
vedlikehold av luftfartøyets luftdyktighet, særlig: 
● utfører vedlikehold og overhaling av motorer og elektriske / 

mekaniske systemer for fly; 
● utfører kontroller, inspeksjoner og modifikasjoner av mekaniske / 

elektriske deler; 
● tar seg av vedlikehold, overhaling og montering av luftfartøyets 

komponenter. 
● Derfor innebærer oppgavene hans et høyt kvalifisert nivå av ansvar og 

spesialistferdigheter og krever en fullstendig kunnskap om flyet som 
gjør at han kan gjenkjenne og identifisere i sin kompleksitet de 
inngrepene som skal utføres. 

● Gjennom lesing og analyse av oppgavekortene (arbeidsordre) som 
leveres daglig av sin leder, skaffer han seg den informasjonen som er 
nødvendig for å utføre planlagt vedlikehold, revisjon og / eller 
erstatning; på slutten av aktivitetene, bekrefter den riktig utførelse av 
de betrodde verkene og leverer oppgavekortet som er signert til 
programmeringsavdelingen. 

● Flyteknologen for luftfartsvedlikehold kan ha forskjellige 
spesialiseringer, avhengig av de nødvendige vedlikeholdsaktiviteter og 
de grunnleggende komponentene i flyet, spesielt er det 4 forskjellige 
profiler: 

o mekanisk: inspiserer og identifiserer delene av flyet som skal 
repareres, fjerning og reintegrering av dem; har full kunnskap om 
flyet. 

o elektrisk-avionisk: inspiserer og identifiserer de elektriske og 
elektroniske komponentene i flyet og har delvis kunnskap om 
luftfartøyets 

o strukturist: sørger for vedlikehold og reparasjon av metall og 
relaterte komponenter. 

o cabinista: det er en generisk mekaniker som har som oppgave å 
opprettholde "cellen", det er miljøet der passasjerene oppholder 
seg. 
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3.2.2 FLYMEKANIKER - DATAANALYSE - HELE SVAR   
Den generelle indikasjonen som oppnås fra dette, ser på grafen, er at alle de 
23 ferdighetene som er analysert blir ansett som viktige; dette elementet er 
også resultatet av at spørsmålene i spørreskjemaet ble valgt ved å gjøre en 
forhåndsundersøkelse blant fagfolkene i sektoren. 
 
Som det fremgår av figur 1 nedenfor, varierer rekkevidden fra 1 til 4 til en 
poengsum på 3,50 for den mest relevante kompetansen (Les og tolket 

manualer og tekniske reparasjonsmanualer og tilhørende spesifikasjoner) til 
en score på 2,88 for de mindre relevant (Gjenkjenne og håndtere stress 
relatert til behovet for å sikre sikker drift av flyet). 
 
En variasjon reduseres derfor på grunn av elementer som allerede er valgt, 
der også små variasjoner har betydelig betydning mer grunn til å være en 
kvalitativ undersøkelse med eksperthenvisninger
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Den generelle indikasjonen som oppnås fra dette, ser på grafen, er at alle de 23 ferdighetene som er 
analysert blir ansett som viktige; dette elementet er også resultatet av at spørsmålene i spørreskjemaet 
ble valgt ved å gjøre en forhåndsundersøkelse blant fagfolkene i sektoren. 
 
Som det fremgår av figur 1 nedenfor, varierer rekkevidden fra 1 til 4 til en poengsum på 3,50 for den 
mest relevante kompetansen (Les og tolket manualer og tekniske reparasjonsmanualer og tilhørende 
spesifikasjoner) til en score på 2,88 for de mindre relevant (Gjenkjenne og håndtere stress relatert til 
behovet for å sikre sikker drift av flyet). 
 
Situasjonen er annerledes når du går for å utforske den oppfatning som selskaper har om 
tilstrekkeligheten til opplæringssystemet, der ingen kompetanse (på en skala alltid fra 4 til 1) kommer 
utover poengsummen på 2,65 sammenlignet med i stedet for 3,8 av maksimal poengsum av betydning) 
forutsetter at dette generelt sett er et tilstrekkelig gap. 
Imidlertid må dataene vurderes nøye, da det er kjent at treningsrelevans påvirkes i oppfatningen av 
målet av: 
 
• fra det territoriale området det opererer i; 
• nivået på utdanning og opplæring som de som fylte ut spørreskjemaet henviser til; 
• det virkelige nivået av involvering i treningssystemene til de som har fylt ut spørreskjemaet. 
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Når det gjelder sammenligning mellom viktigheten av enkeltkompetansen og opplæringssystemets tilstrekkelighet, er den viktigste kompetansen (3,5 pkt.) "Les 
og tolker vedlikehold og tekniske reparasjonshåndbøker og tilhørende spesifikasjoner "finner en av de laveste score (2.31) da treningssystemets tilstrekkelighet 
med en forskjell på 1.19.
 

 
Det som fremkommer er generelt at den mindre eller større forskjellen på de 23 kompetansene mellom treningens betydning og tilstrekkelighet er særlig tilskrives 
poengsummen av viktigheten, siden treningssystemets tilstrekkelighet er litt annerledes (rekkevidde ± 0,19. Så temaet er treningssystemets tilstrekkelighet, ikke 
så mye med hensyn til en enkelt eller noen spesifikke kompetanser til respektere dannelsen av profilen generelt.  
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Read and interpret maintenance and technical repair manuals and related specifications]

To manage interventions in compliance with the regulations of the sector in force and the Q standards required…

Create reports as a result of the intervention carried out]

Read and consult catalogs of technical components]

Manage maintenance and repair operations safely for themselves and for the operators]

Perform inspections to verify the functionality of the engine and systems with technological tools]

Organize your own work area and related equipment appropriately]

Use diagnostic tools to identify parts and overall malfunctions]

Use techniques and tools for preventive and predictive maintenance]

Check the state of operation and propose maintenance / repair solutions]

Carry out the intervention within the established time frame]

Manage maintenance and extraordinary repairs to restore the functionality of the aircraft]

Evaluate the risk situation in the workplace]

Use manual tools for aircraft maintenance and repair and related systems]

Disassemble and assemble mechanical pneumatic and electromechanical parts for maintenance and repair…

Plan the technical and technological resources according to the intervention]

Manage maintenance and repair operations in compliance with environmental safety]

Properly manage communication with colleagues and other professional roles]

Recognize the general characteristics of aircraft and their systems]

Work ergonomically]

Recognize the materials used in the construction of the aircraft and their properties]+B28

Manage your work in connection with other figures and organizational and technical roles]

Recognize and manage work stress related to the need to ensure the safe operation of the aircraft]

CHART TITLE

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS  FOR THIS PROFILE 1 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER distance
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Følgende figur viser en oversikt over viktigheten av de intervjuede 
referentene til han romfartsindustri til individuelle ferdigheter på 5 år. 
(A: økende betydning; B konstant eller avtagende betydning). 
 
Disse ferdighetene er representert i synkende rekkefølge av prosentandelen 
av svarene som tilskrives hver og en på veksten av betydning på 5 år. 
 
Som det fremgår av grafen, er kompetansen som gir større enstemmighet 
om den økende betydningen på 5 år "Administrer arbeidet ditt i forbindelse 
med andre figurer og organisatoriske roller og tekniske roller" med nesten 
93% av svarene som tilskrives i denne forstand. 

Denne kompetansen er derimot i tråd med en generell trend som har en 
økende betydning for å koble ferdigheter og grensesnitt med andre 
fagpersoner i tekniske tall, og markerer også en kompleksitet i responsen fra 
utdannings- og yrkesopplæringssystemer. 
 
Ferdigheten som det i stedet er mindre enighet om viktigheten på 5 år er 
"Les og konsulter kataloger over tekniske komponenter": 54,55% av svarene 
er for en økning i viktigheten 45,45% er svarene i motsatt retning. 
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For å gjøre analysen enklere, har ferdighetene blitt gruppert i kompetanseområder: 
Kompetanseområde Ferdighet 

A - Å ORGANISERE OG HÅNDTERE DITT EGEN ARBEIDSOMRÅDE I SAMSVAR 
MED SPESIFIKKE INTERVENSJONER 

Les og konsulter kataloger over tekniske komponenter] 

Administrer arbeidet ditt i forbindelse med andre figurer og organisatoriske 
og tekniske roller] 

Les og tolker manualer for vedlikehold og tekniske reparasjoner og 
tilhørende spesifikasjoner] 

Administrer kommunikasjonen med kolleger og andre profesjonelle roller 
riktig. 

Gjenkjenn materialene som brukes i konstruksjonen av flyet og deres 
egenskaper] 

Organiser ditt eget arbeidsområde og tilhørende utstyr på passende måte] 

Planlegg de tekniske og teknologiske ressursene i samsvar med inngrepet] 

B - Å ADMINISTRERE TEKNISK OG INSTRUMENTAL DIAGNOSE AV KJØRETØYET 
 

Demontere og montere mekaniske pneumatiske og elektromekaniske deler 
for vedlikehold og reparasjon] 

Kontroller driften og foreslå vedlikehold / reparasjonsløsninger] 

Mann aldersvedlikehold og ekstraordinære reparasjoner for å gjenopprette 
luftfartøyets funksjonalitet] 

Bruk teknikker og verktøy for forebyggende og prediktiv vedlikehold] 

Lag rapporter som et resultat av inngrepet som er utført] 

For å håndtere intervensjoner i samsvar med forskriftene for gjeldende 
sektor og Q standarder som kreves internasjonalt] 

Anerkjenne de generelle egenskapene til luftfartøyer og deres systemer] 

Bruk manuelle verktøy for vedlikehold og reparasjon av fly og relaterte 
systemer] 

Utfør inspeksjoner for å bekrefte funksjonen til motoren og systemene med 
teknologiske verktøy] 

Bruk diagnostiske verktøy for å identifisere deler og generelle funksjonsfeil 
] 

C - Å ORGANISERE OG HÅNDTERE INTERVENSJONER I SIKKERHET OG MED EN 
BÆREKRAFTIG ANVENDELIG 

Administrer vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner trygt for seg selv og 
for operatørene] 

Administrer vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner i samsvar med 
miljøsikkerhet] 

Evaluer risikosituasjonen på arbeidsplassen] 

D - Å Organisere og administrere intervensjoner i sikkerhet, Å respektere kvalitetsstandarder 
og følge en bærekraftig tilnærming 

Arbeid ergonomisk] 

Gjennomfør intervensjonen innen den etablerte tidsrammen] 
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Gjenkjenn og styr arbeidsstress relatert til behovet for å sikre sikker drift av 
flyet] 

 

A - Å ORGANISERE OG HÅNDTERE DIN EGEN ARBEIDSOMRÅDE TIL SPESIFIKK TEKNISK INNREDNING 

 
Kompetanseområdet er å organisere og styre arbeidsområdet for å sikre vedlikeholdsinngrep i samsvar med de tekniske spesifikasjonene gitt av 
arbeidsordrene. 
Operatøren må derfor kunne ta i bruk planleggingsmetoder og arbeidsorganisasjon i samsvar med de spesifikke datoene, og samarbeide med kollegene for 
å definere arbeidsplanen. Han må derfor kjenne til behandlingssyklusene, de mekaniske tegningene, diagrammene, materialistene, håndbøkene, for å 
definere intervensjonene riktig. 
Av de 7 kompetansene som utgjør dette makroområdet, var de 3 viktigste ferdighetene:  
1 "Les og tolker vedlikeholds- og tekniske reparasjonsmanualer og tilhørende spesifikasjoner", med 16 veldig viktige, 6 viktige og 2 ikke viktige: 
2 "Organiser ditt eget arbeidsområde og relatert utstyr passende” fant 13 veldig viktige, 9 viktige, 1 uviktige og 2 uviktige. 
3 “Planlegg de tekniske og teknologiske ressursene i henhold til intervensjonen” 11 veldig viktig, 8 viktig, 3 ikke veldig viktig og 3 ikke viktig. 
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Read and consult catalogs of technical
components]

Read and interpret maintenance and
technical repair manuals and related

specifications]

Recognize the materials used in the
construct ion of the aircraft and their

properties]

Organize your own work area and related
equipment appropriately]

Plan the technical and technological
resources according to the intervention]

Manage your work in connection with
other figures and organizational and

technical roles]

Properly manage communication with
colleagues and other professional roles]

1 2 3 4 5 19 20

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very important
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Det er interessant å undersøke viktigheten av individuelle ferdigheter med hva som vil være deres utvikling gjennom 5 år. Som det fremgår av grafen nedenfor, 

anses organisasjonsferdighetene, planleggingen av arbeidssykluser, evnen til å jobbe i forbindelse med andre, enstemmig som økende betydning sammenlignet 

med dagens situasjon. 
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Read and consult catalogs of
technical components]

Read and interpret
maintenance and technical
repair manuals and related

specifications]

Recognize the materials used in
the construction of the ai rcraft

and their properties]

Organize your own work area
and related equipment

appropriately ]

Plan the technical and
technological resources

according to the intervention]

Manage your work in
connection with other figures

and organizational and
technical roles]

Properly manage
communication with colleagues

and other professional roles]
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Somma di A -  Growing importance over the next 5 years2 Somma di B -  The same ore decreasing importance over the next 5 years2
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Følgende graf sammenligner betydningen av ferdigheten med treningssystemets tilstrekkelighet ved å beregne gjennomsnittsverdien av de oppgitte svarene, i 
stedet. 
I tråd med det ovennevnte er score i forhold til viktighet større enn de som angår tilstrekkelighet og treningssystemer. Den enkelte kompetanse finner faktisk 
verdier over 3 som gjennomsnittlig betydning (i skalaen fra 1 til 4); treningssystemets tilstrekkelighet ikke overstiger 2,62 poeng (den høyeste poengsum tilskrevet 
kompetansen: "organiser ditt eget arbeid og tilhørende utstyr på passende måte"). 
Den største forskjellen mellom viktighet - og tilstrekkelighet av utdanningssystemet - ligger i kompetansen "å lese og tolke tekniske manualer". 
Det er godt etablert at treningssystemet ikke håndterer elementer av denne spesifisiteten. 

 
Oppsummert 
"Å organisere og styre ditt eget arbeidsområde i henhold til spesifikke tekniske inngrep" er et kompetanseområde der tekniske og organisatoriske ferdigheter 
vil bli stadig mer relevante i fremtiden. 
 
Opplæringshandlingene for å gjøre tiltak for å forbedre den profesjonelle figuren må derfor fokusere på organisasjons- og arbeidsplanleggingsrammen. 
Dette forsømmer imidlertid ikke de tekniske aspektene, spesielt ikke muligheten til å lese tekniske manualer og relaterte intervensjoner.
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Read and consult catalogs of technical
components]

Read and interpret maintenance and
technical repair manuals and related

specifications]

Recognize the materials used in the
construct ion of the aircraft and their

properties]

Organize your own work area and
related equipment appropriately]

Plan the technical and technological
resources according to the

intervention]

Manage your work in connection with
other figures and organizational and

technical roles]

Properly manage communication with
colleagues and other professional

roles]

1 2 3 4 5 19 20

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE 1 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER
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B - Å administrere kjøretøyets tekniske og instrumenterende diagnose 

Dette er et meget teknisk ekspertiseområde som omfatter de ferdighetene og kunnskapene som er typiske for vedlikehold av fly. 
Alle ferdighetene som er gitt i denne nøkkelkompetansen er spesielt viktige, som vist i histogrammet nedenfor. 
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Recognize the general
characteristics of aircraft and

their systems]

Use manual tools for aircraft
maintenance and repair  and

related systems]

Perform inspections to verify
the functionality of the

engine and systems with
technological tools]

Use diagnostic tools to
identify parts and overall

malfunctions]

Disassemble and assemble
mechanical pneumatic and
electromechanical parts for

maintenance and repair
operations]

Check the state of operation
and propose maintenance /

repair solutions]

Manage maintenance and
extraordinary repairs to

restore the functionality of
the aircraft]

Use techniques and tools for
preventive and predictive

maintenance]

Create reports as a result of
the intervention carried out]

To manage interventions in
compl iance with the

regulations of the sector  in
force and the Q standards
required internationally]

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very important
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Også at for disse ferdighetene forventes en økende betydning i løpet av de neste 5 årene. 
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Use diagnostic tools
to identify parts and
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out]

To manage
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Somma di A -  Growing importance over the next 5 years2 Somma di B -  The same ore decreasing importance over the next 5 years2
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Det er alltid interessant å analysere dataene av den gjennomsnittlige viktigheten med hensyn til den gjennomsnittlige tilstrekkeligheten til opplæringssystemet 
etter individuell kompetanse. Grafen viser viktige hull spesielt for følgende ferdigheter: Utfør inspeksjoner for å verifisere funksjonaliteten til motoren og 
systemene med teknologiske verktøy 
● Administrer vedlikehold og ekstraordinære reparasjoner for å gjenopprette funksjonaliteten til flyet 
● For å håndtere intervensjoner i samsvar med forskriftene i sektoren i styrke og Q-standarder som er påkrevd internasjonalt 
● Kontroller driften og foreslå vedlikeholds- / reparasjonsløsninger. 
 
For disse er avstanden mellom treningssystemets betydning og tilstrekkelighet større enn ett poeng. 

 

Oppsummert 
Gitt viktigheten av ferdighetene og utsiktene til deres utvikling de neste 5 årene, tatt i betraktning 
resultatene av treningstilbudets tilstrekkelighet, er det klart at å konsentrere seg om disse 
treningsområdene i løpet av de neste årene kan hjelpe selskaper med å rekruttere jevnlig trent 
personale med de faglige utfordringene som må stilles.  
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Recognize the general
characteristics of aircraft

and their systems]

Use manual tools for
aircraft maintenance and

repair and related
systems]

Perform inspections to
verify  the functionality of
the engine and systems
with technological tools]

Use diagnostic tools to
identify parts and overall

malfunctions]

Disassemble and assemble
mechanical pneumatic and

electromechanical parts
for  maintenance and

repair operations]

Check the state of
operation and propose
maintenance / repair

solutions]

Manage maintenance and
extraordinary repairs to

restore the functionality of
the aircraft]

Use techniques and tools
for  preventive and

predictive maintenance]

Create report s as a result
of the intervent ion carried

out]

To manage interventions
in compliance with the

regulations of the sector in
force and the Q standards
required internationally]

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE 1 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER
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C - Å organisere og administrere intervensjoner i sikkerhet og med en bærekraftig tilnærming 

● Dette kompetanseområdet inneholder tre grunnleggende ferdigheter: Administrere vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner trygt for seg selv og for 
operatørene; 

● Administrere vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner i samsvar med miljøsikkerhet; 
● Evaluere risikosituasjonen på arbeidsplassen; 
 
Den første anses å være veldig viktig i 13 svar, mens hos 8 viktige, er evnen til å "evaluere risikosituasjonen på arbeidsplassen like viktig". 
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Manage maintenance and repair operations safely for themselves and for the operators] Manage maintenance and repair operations in compliance with environmental safety] Evaluate the risk situation in the workplace]

16 17 18

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very important
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Som det fremgår av diagrammet nedenfor for alle disse tre ferdighetene, forventes det vekst i løpet av de neste 5 årene.
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for  the operators]
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Evaluate the risk situation in the workplace]
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Somma di A -  Growing importance over the next 5 years2 Somma di B -  The same ore decreasing importance over the next 5 years2
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Som tidligere skal de forskjellige gapene mellom treningens betydning og tilstrekkelighet tilskrives mer til variasjonen av viktighet, opprettholde verdiene om 
tilstrekkelighet på lignende verdier
 

 
 

Oppsummert 
Generelt observeres det at "Å organisere og styre intervensjoner i sikkerhet og med en bærekraftig tilnærming "er et viktig område for selskaper og samtidig med 
et gap i tilstrekkeligheten som selskapene selv oppfatter i opplæringstilbudet. Det er derfor et område som opplæringssystemene må forbedre for å presentere 
læreplaner som er dekkende for de nødvendige pro-organisatoriske behov. 
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D - Å ORGANISERE OG HÅNDTERE INNHOLD TIL SIKKERHET, Å respektere kvalitetsstandarder og følge en bærekraftig tilnærming 

 
Dette kompetanseområdet omfatter de følgende ferdigheter: 
● Arbeid ergonomisk 
● Gjennomfør intervensjonen innen den fastsatte tidsrammen 
● Gjenkjenn og styr arbeidsarbeid som er relatert til behovet for å sikre sikker drift av flyet. 
 
I denne konkurransen er svarene mer varierte og i alle fall har en tendens til å vurdere viktigheten, på en skala fra 4 til 1, mer leietaker til 3 - viktig, enn 4 - veldig 
viktig. 
Som det fremgår av grafen nedenfor, fokuserer svarene spesielt på det 3 viktige. 
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Work ergonomical ly] Carry out the intervention within the established time frame] Recognize and manage work stress related to the need to ensure the
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Det skal imidlertid bemerkes at selskaper vurderer disse ferdighetene til å ha økende betydning i løpet av 
de neste 5 årene. 
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Også for disse bemerkes det vanlig skille mellom viktigheten av funksjonen og tilstrekkeligheten til opplæringssystemet, som alltid forblir i de samme resultatene 
som de forrige nøkkelkompetansene. 

Oppsummert 
På dette området med nøkkelkompetanse er svarene mer ujevne og de større svarene på verdien 3 - viktig - mens de forrige fant en større frekvens av 
poengsummen 4 - veldig viktig. 
 
Når det gjelder den profesjonelle figuren, viser disse ferdighetene derfor mindre betydning enn de forrige. 
På den annen side vurderes denne viktigheten også i dette voksende området de neste 5 årene. 
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3.2.3 LUFTFARTSVEDLIKEHOLDSTEKNIKKEN - DATAANALYSE - INNSIKT PER INDIVIDUELE LAND 
  

3.2.3  a - ITALIA  

Dette arbeidet har vært rettet mot å tilveiebringe en oppdatert 
informasjonsramme om ferdighetene og profesjonaliteten som kreves av det 
italienske romfartssystemet, med spesiell referanse til det apuliske 
luftfartssystemet og selskapene som opererer i feltet, bygd fra analysen av 
kvantitative og kvalitative data og informasjon innhentet som ledd i en 
undersøkelse utført gjennom administrasjon av spørreskjemaer og 
intervjuer til personer som er ansvarlige for selskapets ledelse og 
koordinering som opererer innen flyvedlikehold. 
Det er samlet inn indikasjoner på typen og egenskapene til de profesjonelle 
tallene som de undersøkte selskapene anser som relevante. Arbeidet har 
også gitt en analyse av teknologiske og innovative evner, så vel som 
ferdighetene som selskapene har undersøkt, ved å samle inn både kvantitativ 
og kvalitativ informasjon. 
Det er samlet inn indikasjoner på typen og egenskapene til en spesifikk 
profesjonell figur - LUFTFARTSVEDLIKEHOLDSTEKNIKKEN. Forskningen har 
også gitt en analyse av de teknologiske og innovative evnene så vel som av 
ferdighetene som selskapene har undersøkt, ved å samle inn både kvantitativ 
og kvalitativ informasjon. 
 
 
Den direkte undersøkelsen, utført av et integrert team av eksperter, 
involverte totalt rundt 10 selskaper lokalisert i Puglia, som er:  
 
GE AVIO Srl ITALIA - BRINDISI - TEST, CASE AND FRAMES, MRO 
SALVER SPA 
NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY SRL 
METH ENGINEERING & amp ; CONSULTING SRL 
RAV SRL  
SKY SERVICES SPA 
DEMA SPA 
AXIST SRL 
SIPAL SPA  

THE MILITARY NAVY AIROPORT - Grottaglie 
Analysen av data relatert til denne profilen avslører et detaljert bilde av 
nødvendige ferdigheter, som strengt må overholde forskriften fra Statens 
sivile luftfartsmyndighet ENAC. 
Faktisk er flyvedlikeholdssektoren avhengig av dyktige personer som besitter 
den spesifikke kompetansen til luftfartsholderen, i samsvar med ansvaret til 
de som må sikre effektiviteten til et fly.  
Yrket må utføres av teknikere som er behørig sertifisert av den kompetente 
myndighet (ENAC-EASA) og trent på en sertifisert del 147-skole.  
Analysen bekrefter at den store utviklingen av lufttransport og de fortsatte 
nye utfordringene med teknologisk innovasjon innen romfartsteknikk vil føre 
til en økning i etterspørselen etter nye teknikere for vedlikehold av luftfart 
de kommende årene. 
 
Blant treningskravene for vedlikeholdsprosedyrer som må utføres for å 
kontrollere og opprettholde flyets sikkerhet og effektivitet under drift, skiller 
seg ut: 

● vedlikehold og overhaling av motorer og elektriske / mekaniske 

systemer til flyet som er parkert ved hangaren; 

● kunnskap om og evne til å bruke måleinstrumenter og verktøy for 

montering og demontering av deler av flyet;  

● utførelse av kontroller, inspeksjoner og modifikasjoner av elektriske 

/ mekaniske deler; 

● vedlikehold, overhaling og montering av alle luftfartøyets 

komponenter  

Med referanse til det generelle og eksterne opplæringstilbudet for 
oppnåelse av LMA luftfartsvedlikeholdslisens som tilbys av 
opplæringsinstitusjonene som eksisterer i nærområdet, som videregående 
skoler, tekniske institutter ITS og universiteter, er følgende ferdigheter 
tilstrekkelig gitt: 
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● Kunnskap og evne til å identifisere de generelle egenskapene til fly 

og deres undergrupper; 

● Overvåking og vurdering av en rekke data relatert til flyets tilstand. 

● Den foreløpige vurderingen av risikosituasjoner med indikasjoner 

på de første intervensjonstiltakene som har som mål å holde dem 

under kontroll; 

● Delvis kunnskap om teknologiske verktøy for vedlikehold. 

● Forståelse og anvendelse av nasjonale, EU- og internasjonale 

luftfartsbestemmelser i utøvelsen av den spesifikke rollen. 

Den siste delen av forskningen har vært rettet mot å utforske den kvalitative 
effekten av mulig inkludering i treningsprogrammer (som vi har sett er godt 
definert både med hensyn til det faglige innholdet og modalitetene ved å 
levere det) av immersiv opplæring som skal gjennomføres gjennom enheter 
som bruker virtuell, utvidet og blandet virkelighet.  
I denne forbindelse viser forskningen som ble utført at intervjuobjektene 
mener at enheter som er i stand til å frigjøre hender og forbedre 

driftsmulighetene til flyvedlikeholderen, er bestemt til å bli bredt spredt i 
selskaper, og på samme måte som det som skjedde for smarttelefoner for 
noen år siden, revolusjonerer utstyr som bedriftene bruker og måten de 
jobber på. I tillegg er det klart for dem at den raske utviklingen av disse 
teknologiene har muliggjort bruken av AR spesielt i luftfartsindustrien, selv 
om den ennå ikke er brukt i selskapet der de opererer.  
Hovedpoenget med deres betraktninger er følgende: de mener at 
implementeringen av disse teknologiene både i opplæring og i reell 
vedlikeholdsaktiviteter bare vil være mulig etter opprettelse av spesifikt 
digitalt innhold som nøyaktige 3D-modeller av et bestemt fly og / eller dets 
delmengder, kombinert med kontekstuell informasjon som online hjelp, mini 
øvinger som gir fortellende driftsinstruksjoner med visning av grafikk som er 
nyttig for å sammenligne hva "må gjøres" med hva "gjøres" av operatøren. 
Derfor peker de på behovet for investering i teknologisk innovasjon fremfor 
i maskinvare, som de sier allerede ser ut til å være en "moden" teknologi, lett 
brukbar og tilgjengelig. 
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3.2.3  b - POLEN  

 
Tre stillingsprofiler i flyindustrien ble valgt for analyse i første fase. Etter en 
foreløpig analyse av etterspørselen etter arbeidsmarkedet, ble til slutt to 
utdanningsprofiler valgt for videre analyse: «The Aircraft Maintenance 
Technician» og «The Aircraft Assembler». Skjemaer ble sendt til mer enn 20 
selskaper for å vurdere betydningen, tilstrekkeligheten av opplæring og 
relevans for alle ferdigheter for en gitt pedagogisk jobbprofil. 
Spørreskjemaet ble besvart av 16 selskaper og sendte inn svar og forslag. 
Etter at svarene ble samlet, ble dataene analysert og 3 ferdigheter av 
nøkkelvikt valgt fra hver profil.  
I neste trinn ble spørreskjemaene igjen sendt til de undersøkte selskapene 
for kun å vurdere disse 3 ferdighetene. På bakgrunn av tilbakemeldinger ble 
den endelige evalueringen av viktighet, treningens tilstrekkelighet og 
relevans gjort. 

Resultatene fra analysene ble samlet og diskutert i detalj. 
 

Basert på undersøkelsene ble tre ferdigheter valgt for videre analyse, 
som respondentene identifiserte som de viktigste.  
 
Profil 1 - Flyvedlikeholdstekniker 

1. Les og tolker manualer for vedlikehold og tekniske reparasjoner og 

relaterte spesifikasjoner. 

2. Utfør inspeksjoner for å bekrefte funksjonaliteten til motoren og 

systemene med teknologiske verktøy 

3. For å håndtere inngrep i samsvar med forskriftene for gjeldende 

sektor og Q-standardene som kreves internasjonalt 

. EVALUERING: 
En detaljert analyse av svarene er vist i følgende diagrammer. 
 
VIKTIG: 

 
For profil 1 - “The Aircraft Maintenance Technician” viste analysen av viktigheten av individuelle spørsmål etter tilbakemeldingene at prosentandelen av svarene 
som indikerte at et “veldig viktig” svar ble redusert i forhold til spørsmål nr. 1 (Les og tolke vedlikehold og relaterte tekniske manualer).
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De fleste svarene endres til det "viktige" svaret. Ferdighet nr. 2 viser også en 
lignende endring i trenden fra "Veldig viktig" til fordel for det "viktige" svaret. 
Det er også verdt å merke seg at prosentandelen av svarene som indikerer 
denne kapasiteten som "Ikke veldig viktig" har blitt justert til 0%. I spørsmål 
nr. 3 indikerte det store flertallet av respondentene svaret "Viktig", som i 

forhold til den forrige studien viste en betydelig endring i stillingen fra svaret 
"Svært viktig" (46,15%). Dette falt til 14,29%, og viste en økning i det "viktige" 
svaret fra 30,77% til 57,14%. Andelen svar som indikerer den lave viktigheten 
av dette spørsmålet "Ikke veldig viktig" stiger fra 7,69% til 14,29%. 

 
TILSTREKKELIGHETEN OV OPPLÆRINGEN: 
 

 
 
For profil 1 - “The Aircraft Maintenance Technician” viste analysen av 
tilstrekkelig trening av individuelle spørsmål etter analysen av 
tilbakemeldingene at antallet svar som indikerte at denne ferdigheten ble 
betydelig økt i forhold til spørsmål nr. 1 (Les og tolker manualer og tekniske 
reparasjonshåndbøker og relaterte anbefalinger) "Veldig tilstrekkelig", og 
det er ingen opplæringstilbud - en økning fra 50% til 71,43%. Analysen av 
ferdigheter nr. 2 viste en økning i svarene som indikerte at denne ferdigheten 
er tilstrekkelig for denne profilen. Dette viser en betydelig økning i responsen 
"Ferdigheten er nok". Økningen fra 35,71% til 57,14% ble registrert. 

Prosenten av "Veldig tilstrekkelig" ble korrigert til 0%. Det samme antallet 
respondenter indikerte svaret "Ferdigheten mangler" og "Irrelevant" 42,86% 
i spørsmål nr. 3 (For å håndtere intervensjoner i samsvar med gjeldende 
sektor og Q-standardene som kreves internasjonalt). Ingen indikerer at 
treningstilbudet til denne ferdigheten oppfyller kravene du ba om. Dette 
indikerer forskjellen i synspunkter på denne ferdigheten mellom 
representanter for selskaper, som kan skyldes deres forskjellige erfaringer og 
observasjoner, antydet videre analyse. 
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RELEVANS: 
 

 
 
 
For profil 1 - “The Aircraft Maintenance Technician” viste analysen av 
relevansen av individuelle spørsmål etter analysen av tilbakemeldingene at 
antallet svar som indikerer at viktigheten av denne ferdigheten vokser de 
kommende 5 årene økte betydelig i i forhold til spørsmålet nr. 1 (Les og tolker 
vedlikeholds- og tekniske manualer) - øk fra 55,56% til 85,71%. Ferdighets 2-
analyse (Utfør inspeksjoner for å verifisere funksjonaliteten til motoren og 
systemene med tekniske verktøy) viste en utvilsom økning til 100% av 

betydningen av denne ferdigheten for profil 1. I spørsmål nr. 3 (For å 
håndtere inngrep i samsvar med regelverket av den gjeldende sektoren og 
Q-standardene som kreves internasjonalt) vi observerer indikasjoner på den 
store viktigheten av denne ferdigheten for profil 1 i de påfølgende årene, 
med en minimumsreduksjon i prosentandelen av indikasjoner fra 62,50% til 
57,14%. 
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3.2.3 c - SPANIA 

 
Det er viktig å ta hensyn til oppgavene som hovedsakelig er knyttet til 
verifisering og vedlikehold av luftdyktigheten til luftfartøyene, særlig: 
- utfører vedlikehold og overhaling av motorer og luftfartøyets elektriske / 
mekaniske systemer; 
- utfører verifikasjoner, inspeksjoner og modifikasjoner av mekaniske / 
elektriske deler; 
- har ansvar for vedlikehold, overhaling og montering av flykomponenter. 
- Derfor innebærer oppgavene deres et høyt kvalifisert ansvarsnivå og 
spesialiserte ferdigheter og krever en grundig kunnskap om flyet som lar deg 
gjenkjenne og identifisere i dets kompleksitet de inngrepene som skal 
utføres. 
- Ved å lese og analysere oppgavekortene (arbeidsordrer) som leveres daglig 
av lederen, skaffer teknikeren nødvendig informasjon for å utføre 
vedlikeholdsoperasjoner, gjennomgå og / eller erstatte planlagt; På slutten 
av aktivitetene bekrefter de riktig utførelse av det betrodde arbeidet og 
leverer det signerte oppgavekortet til planleggingsavdelingen. 
- Den luftfartsvedlikeholdstekniker kan ha forskjellige spesialiseringer, 
avhengig av vedlikeholdsaktiviteter som kreves og de grunnleggende 
komponentene i flyet, spesielt er det 4 forskjellige profiler: 
Mekanisk: inspiserer og identifiserer delene av flyet som skal repareres, 
fjerning og reintegrering av det ; har full kunnskap om flyet. 
Electrical-Avionics: inspiserer og identifiserer de elektriske og elektroniske 
komponentene i flyet og har delvis kunnskap om flyet. 
strukturist: sørger for vedlikehold og reparasjon av metall og relaterte 
komponenter. 
kabinist: en generisk mekaniker som har som oppgave å opprettholde 
"cellen", som er miljøet der passasjerene holder til. 
 
For analyse av flyvedlikeholdstekniker er resultatene av IO2-undersøkelsene 
utført av selskaper i luftfartsvedlikeholdssektoren blitt studert og analysert. 
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Resultatene er: 

 
 
I den første grafen er verdier mellom 3,25 (kolonne: egnet for trening) og 
3,75 (kolonne: viktig for studentprofiler) vurdert. 
 
Q1: Les og konsulter kataloger over tekniske komponenter. 
Spørsmål 2: Les og tolker manualer for vedlikehold og reparasjoner og 
tilhørende spesifikasjoner. 
Q6: Gjenkjenne de generelle egenskapene til fly og deres systemer. 

Q7: Bruk håndverktøy for vedlikehold og reparasjon av fly og relaterte 
systemer. 
Q13: Bruk teknikker og verktøy for forebyggende og forutsigbar vedlikehold. 
Spørsmål 14: Lag rapporter som et resultat av handlingen som er utført 
Q15: Administrer intervensjoner i samsvar med gjeldende bransjeforskrifter 
og internasjonalt påkrevde kvalitetsstandarder. 
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Fra de forrige grafene har det blitt oppdaget at filteret er redusert til 
følgende: 
 
 

Q1: Les og se kataloger over tekniske komponenter. 
Q2: Les og tolker manualene for vedlikehold og tekniske reparasjoner og 
tilhørende spesifikasjoner. 
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Til slutt, med det siste filteret, reduseres behovet for ferdigheter: 
Q1: Les og konsulter kataloger for tekniske komponenter. 
For en andre evaluering og verifisering av resultatene, er det utført en 
andre undersøkelse på stedet for å finne ut om det er en ny vurdering. 

 
Svar fra IBERIA og Futurhangars: 
De anser at verdiene deres forblir de samme 
 
NAYAKs svar: 
Q1: De endrer poengsummen sin for viktigheten av trening ved å gi en 
4 i stedet for en 3. 
De andre resultatene anser det ikke som nødvendig å gjøre en endring. 

 
Svar fra Norwegian: 
Under intervjuet informerer den ansvarlige at de endrer resultatene. 
 

Q1: De endrer karakteren hans i forhold til viktigheten av trening ved å 
gi en 4 i stedet for en 3. 
Q6: De legger opp poengsummen sin om viktigheten av trening ved å gi 
en 4. 
Q13: De legger opp poengsummen sin om viktigheten av trening ved å 
gi en 3. 
Q14: De legger opp poengsummen sin om viktigheten av trening ved å 
gi a 4 .. 
Q15: De legger opp poengsummen sin om viktigheten av trening ved å 
gi en 4. 

 
Med de resultatene oppnådd tidligere, de io2 representanter konkludere 
med at de punkter der de bør fokusere er: 
Q1: Les og ta kontakt kataloger av tekniske komponenter. 
Spørsmål 2: Les og tolker manualene for vedlikehold og tekniske 
reparasjoner og tilhørende spesifikasjone.
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PROFIL 2 - FLYMONTERINGSMEKANIKER 

 

3.3.1 FLYMONTERINGSMEKANIKER - PROFILANALYSE 
 
Profesjonell figur som opererer i luftfartsteknisk sektor, med sikte på å 
sette sammen og sette sammen flykonstruksjoner både i kompositt og 
metall-materiale. Med utgangspunkt i å lese og forstå den tekniske 
tegningen og monterings- og kontrollsyklusen som er forbundet med den, 
må vedkommende være i stand til å sette sammen og sette sammen 
konstruksjonsdelene (rammer, paneler, osv.), gjennom tekniske 
operasjoner som: boring, tetningsmassepåføring, nagling og andre 
manuelle operasjoner. Videre, via kundens spesifikke forespørsel lager 
vedkommende konstruksjoner for montering av el-, hydraulikk-, 
flykontrollkabler, osv. via boremasker eller håndsporing. 
 

Figuren opererer hovedsakelig i monteringsavdelingen for kontruksjoner og 
/ eller komponenter i store eller små og mellomstore selskaper relatert til 
luftfartsbyggesektoren (eller muligens andre transportmidler). Den 
vedrører: - produksjonsavdeling, for å sjekke leveringstider og å dele 
jobbkort og annen teknisk dokumentasjon - lager, gjennom forskjellige 
utnevnte figurer, for innsamling av råvarer og levering av monterte deler; - 
verktøyavdeling (gjennom teamleder), for levering / reparasjon / utskifting 
av utstyr og materialer - spesialbehandlingsavdeling og NDT-kontroller, når 
det gjelder metalldeler som er underlagt slike behandlinger - testing og 
endelig oppløsning for kvalitetskontroll av produktet - vedlikeholdsavdeling, 
for anleggsvedlikeholdsaktiviteter eller for feil eller problemer relatert til 
anleggets effektivitet.  
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3.3.2 FLYMONTERINGSMEKANIKER - DATAANALYSE - SVAR 
Som det fremgår av figuren nedenfor, er den viktigste kompetansen 
"Organiser ditt eget arbeidsområde og tilhørende utstyr på passende måte" 
som fikk en gjennomsnittlig poengsum på 3.46, mens den mindre relevante 
er Bruk "tilpasningsteknikker på stedet", med en gjennomsnittlig poengsum 
på 2.77. 
 
Den generelle indikasjonen man får fra dette, når man ser på grafen 
nedenfor, er at alle de 25 ferdighetene som er analysert blir ansett som 

viktige; dette elementet er også resultatet av at spørsmålene i 
spørreskjemaet ble valgt ved å gjøre en forhåndsundersøkelse blant 
fagfolkene i sektoren. 
Dette var et valg som ble gjort av arbeidsgruppen, da målet var å identifisere, 
blant nøkkelkompetansene som arbeiderne må ha for å utføre oppgavene 
sine på best mulig måte, om det var noen mer relevante de skulle fokusere 
spesielt på. 
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Situasjonen er annerledes når vi skal undersøke den oppfatningen som 
selskaper har om opplæringssystemets tilstrekkelighet, sammenlignet med 
de 25 provisjonene som er analysert. Som det fremgår av figuren nedenfor, 
er gjennomsnittet for samsvar som den beste tilstrekkeligheten kan sees på 
2.70, eller 1.30 poeng unna den maksimale poengsummen. 
 
Imidlertid må dataene vurderes nøye, da det er kjent at treningsrelevans 
påvirkes i oppfatningen av målet av: 

 
• fra det territoriale området det opererer i; 
• nivået på utdanning og opplæring til de som fylte ut spørreskjemaet 
henviser til; 
• det virkelige nivået av involvering i treningssystemene til de som har 
fullført spørreskjemaet 
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Analysen gir imidlertid viktig informasjon for undersøkelsens formål. 
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Et interessant resultat med en viss grad av relevans med hensyn til formålene med undersøkelsen presenteres i følgende graf, der viktigheten, tilstrekkeligheten 
av treningssystemet og gapet mellom disse blir sammenlignet med individuell kompetanse. 
 
Kompetansen som det er lagt merke til at har den største avstanden mellom relevansen av flukten og tilstrekkeligheten til utdanningssystemet er "Kontroller 
driftsstatus for installerte komponenter for å identifisere feil og foreslå vedlikehold / reparasjonsløsninger", som måler en avstand (se følgende graf) på 1.01. 
Ferdigheten derimot, hvor den korteste avstanden blir oppdaget, er "Påfør" på stedet "tilpasningsteknikker" som måler 0.47. 
 
Dette tallet er resultatet av den lave viktigheten som tillegges ferdigheten, snarere enn av en høy ytelse i tilstrekkeligheten til utdanningssystemet. 
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Elementet som tydelig kommer frem for dette tallet er at avstanden øker på grunn av økningen i viktigheten av kompetanse, ikke fordi det betydelig øker 
tilstrekkeligheten til treningssystemet, som for hver analyserte ferdighet har et gjennomsnitt av lave resultater og med en varians (eller standardavvik) mellom 
dem på 0.012. 
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE 2 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER distance
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I den neste figuren vises et samlet syn på viktigheten som intervjuobjekter tillegger individuelle ferdigheter over 5 år. Disse ferdighetene er representert i 
synkende rekkefølge av prosentandelen av svarene som tilskrives hver og en på veksten av betydning over 5 år. 
 
Som det fremgår av grafen, er ferdighetene som samler større enighet om den økende betydningen over 5 år 
"Organiser ditt eget arbeidsområde og tilhørende utstyr på riktig måte" med over 94% av svarene som tilskrives i denne forstand. 
Ferdigheten som det i stedet ikke er enstemmighet om enighet om dets økende betydning over 5 år er "Gjenkjenne materialer og legeringer som brukes ved 
montering av flyet og deres egenskaper": 63,16% av svarene er for en vekst av betydning, men 38,84 % er svar i motsatt retning. 
 

 
 
  

94,44% 94,12%
88,89% 88,24%

84,21% 84,21% 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 82,35%
78,95% 78,95% 78,95% 77,78% 76,47%

72,22%
68,42% 68,42% 66,67% 66,67%

63,16%

5,56% 5,88%
11,11% 11,76%

15,79% 15,79% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 17,65%
21,05% 21,05% 21,05% 22,22% 23,53%

27,78%
31,58% 31,58% 33,33% 33,33%

36,84%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Org
aniz

e 
yo

ur o
wn w

or
k a

re
a a

nd re
la

te
d eq

uip
m

en
t a

ppro
pria

te
ly]

Ass
em

ble 
and

 d
isa

ss
em

ble
 pn

eum
at

ic 
an

d el
ectr

om
ech

an
ica

l…

Car
ry

 o
ut t

he i
nte

rv
en

tio
n w

ith
in

 th
e es

ta
blis

he
d ti

m
e f

ra
m

e]

Chec
k t

he o
per

atin
g st

atu
s o

f in
st

all
ed c

om
pone

ntsi
den

tif
y…

Plan
 te

ch
nica

l a
nd te

ch
no

lo
gic

al 
re

so
urc

es a
cc

ord
ing

 to
 th

e…

Rea
d a

nd
 in

te
rp

re
t a

ss
em

bly 
m

anu
als

 an
d re

la
te

d sp
eci f

ica
tio

ns]

W
ork

 er
go

no
m

ica
l ly

]

Apply 
as

se
m

bly 
an

d as
se

m
bly

 te
ch

niq
ues

 to
 th

e st
ru

ct
ure

 - 
nac

elle
]

Pro
pe

rly
 m

ana
ge

 co
m

m
unica

tio
n 

with
 co

lle
ag

ues a
nd

 o
th

er
…

M
an

ag
e as

se
m

bly 
op

era
tio

ns i
n co

m
plia

nce
 w

i th
 e

nvir
onm

enta
l…

Rec
ogn

ize
 an

d m
an

ag
e w

or
k st

re
ss

 re
la

te
d to

 th
e n

ee
d to

 e
nsu

re
 th

e…

Ev
alu

at
e t

he ri
sk

 si
tu

at
io

n in
 th

e w
ork

plac
e]

M
an

ag
e as

se
m

bly 
op

era
tio

ns s
af

ely
 fo

r t
hem

se
lve

s a
nd 

fo
r o

per
ato

rs
]

Ev
alu

at
e t

he co
nfo

rm
ity

 an
d ef

fic
ien

cy
 o

f t
he as

se
m

ble
d pr

od
uct

]

Rea
d a

nd
 in

te
rp

re
t t

ech
nica

l d
ra

w
in

gs
 a

nd
 d

iag
ra

m
s o

f g
ro

ups a
nd
…

Cre
ate

 re
por

ts
 an

d d
at

a s
hee

ts
 b

as
ed

 o
n t

he in
te

rv
ent

io
n]

To
 m

ana
ge

 in
te

rv
en

tio
ns i

n co
m

plia
nce

 w
i th

 th
e re

gu
la

tio
ns o

f t
he…

Rea
d a

nd
 a

pp
ly 

ass
em

bly 
cy

cle
s f

or
 pa

rti
cu

la
r g

ro
ups

 an
d su

bgr
oups

]

Apply 
as

se
m

bly 
an

d fin
ish

in
g t

ec
hniq

ues
 to

 th
e as

se
m

bly]

Rec
ogn

ize
 th

e g
en

er
al c

ha
ra

ct
er

ist
ics

 o
f t

he a
irc

ra
ft 

an
d th

eir 
sy

ste
m

s]

Rea
d a

nd
 co

nsu
lt 

ca
ta

lo
gs

 o
f t

ech
nica

l c
om

pone
nts]

M
an

ag
e yo

ur
 w

ork
 in

 co
nnec

tio
n w

ith
 o

th
er f

igu
re

s a
nd…

M
an

ag
e el

em
en

ta
ry

 re
pai

rs]

Apply 
"o

n-si
te

" a
da

pt
at

io
n t

ech
niq

ues
]

Rec
ogn

ize
 th

e m
ate

ria
ls 

and
 a

llo
ys

 u
se

d 
in 

ass
em

blin
g t

he a
irc

ra
ft…
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For å gjøre analysen enklere ble ferdighetene gruppert i følgende ekspertiseområder: 
 

Ekspertiseområde Ferdighet 

A - Å MONTERE MEKANISKE 
KOMPONENTER OG MEKANISKE 
GRUPPER 
 

Lese og tolke monteringshåndbøker og tilhørende spesifikasjoner] 

Gjenkjenne materialene og legeringene som brukes til å montere flyet og deres egenskaper] 

Gjenkjenne flyets generelle egenskaper og deres systemer] 

Lese og tolke tekniske tegninger og diagrammer av grupper og mekaniske hydrauliske og elektro-pneumatiske deler for 
montering] 

Lese og bruke monteringssykluser for bestemte grupper og undergrupper] 

Bruke monterings- og monteringsteknikker på strukturen - nacelle] 

Sette sammen og demontere pneumatiske og elektromekaniske mekaniske deler] 

Bruke tilpasningsteknikker “på stedet”] 

Bruke monterings- og etterbehandlingsteknikker i monteringen] 

Gjennomføre intervensjonen innen den fastsatte tidsrammen] 

B - Å HÅNDTERE 
ARBEIDSJUSTERINGSINTERVENSJONE
R 

Administrere elementære reparasjoner ] 

C - Å ORGANISERE OG HÅNDTERE 
INTERVENSJONER INNEN SIKKERHET, 
MENS MAN RESPEKTERER 
KVALITETSKRAV OG FØLGER EN 
BÆREKRAFTIG TILNÆRMING 
 

Lese og konsultere kataloger over tekniske komponenter] 

Å håndtere intervensjoner i samsvar med forskriftene for gjeldende sektor og Q-standardene som kreves internasjonalt] 

Administrere monteringsoperasjoner trygt for seg selv og for operatører] 

Administrere monteringsoperasjoner i samsvar med miljøsikkerhet] 

Evaluere risikosituasjonen på arbeidsplassen] 

Arbeide ergonomisk] 

Gjenkjenne og håndtere arbeidstress relatert til behovet for å sikre en sikker drift av flyet] 

D - Å ORGANISERE OG HANTERE DITT 
EGET ARBEIDSOMRÅDE I SAMSVAR 
MED SPESIFIKK TEKNISK 
INTERVENSJON 

Organisere ditt eget arbeidsområde og tilhørende utstyr på riktig måte] 

Planlegge tekniske og teknologiske ressurser i henhold til intervensjonen] 

Lage rapporter og datablader basert på intervensjonen] 

Administrere arbeidet ditt i forbindelse med andre figurer og organisatoriske og tekniske roller] 

Administrere kommunikasjonen på riktig måte med kolleger og andre er profesjonelle roller] 

E - Å VERIFISERE OG KONTROLLERE 
FUNKSJONALITETEN FOR MONTERTE 
DELER, GRUPPER, UNDERGRUPPER 

Kontrollere driftsstatusen til installerte komponenter identifisere funksjonsfeil og foreslå vedlikeholds- / 
reparasjonsløsninger] 

Evaluere samsvar og effektivitet til det samlede produktet] 
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A - FOR MEKANISKE KOMPONENTER OG MEKANISKE GRUPPER 

 
Den profesjonelle aktøren utfører de nødvendige operasjoner for utarbeidelse av konstruksjonsprosesjonen. Figuren må være utstyrt med tekniske og 
organisatoriske ferdigheter, må kunne identifisere komponentene i de forskjellige systemene, de strukturelle komponentene i flyet og de relative fasilitetene. 
Han må kunne identifisere materialer, verktøy og utstyr. 
Kompetansen må fullføres av organisasjonsferdigheter, arbeids- og teamferdigheter. 
 
I denne sammenhengen er den viktigste kompetansen "Lese og tolke monteringshåndbøker og tilhørende spesifikasjoner", som: 
• 16 har tilskrevet 4 - veldig viktig; 
• 5 tilskrives 3 - viktige 
• 2 tilskrives 2 - ganske viktige 
• 3 tilskrives 1 - ikke viktige 
 
Den som har minst verdi er Bruk tilpasningsteknikker “på stedet" som: 
• 7 har tilskrevet 4 - veldig viktig; 
• 10 har tilskrevet 3 - viktige 
• 5 tilskrevet 2 - ganske viktige 
• 4 har tilskrevet 1 - ikke viktige 
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very important
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Det fremgår av følgende grafen hvordan den rådende evalueringen for alle disse ferdighetene er at om fem år vil de alle ha en økende viktighet sammenlignet 
med i dag. 
Evalueringen av ferdighetene "Montere og demontere pneumatiske og elektromekaniske mekaniske deler" er nesten enstemmig: 94.12% tror at viktigheten av 
det samme vil vokse i løpet av de neste 5 årene. 
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Sammenlignet med de gjennomsnittlige viktighetsdataene sammenlignet med den gjennomsnittlige tilstrekkeligheten til treningssystemet etter individuelle 
ferdigheter, viser grafen hvordan gapet mellom de to tiltakene øker når den gjennomsnittlige viktigheten av enkeltferdigheten øker, ettersom, som nevnt, 
tilstrekkelighetsvariansen av treningssystemet tilskrevet enkeltferdigheten er veldig lav. 
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B - Å ADMINISTRERE ARBEIDSJUSTERINGSINTERVENSJONER 

Profilen tar seg av å reparere feil eller problemer relatert til fabrikkenes effektivitet. Figuren anses som relevant med en polarisering av svarene mellom veldig 
viktig og viktig. 
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important /
essential

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very
important
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For hva som angår veksten av yrkets betydning om 5 år, tror 2/3 av de som svarte at viktigheten vil vokse, 1/3 ser det i stedet ikke viktigere enn i dag. 
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En sammenhengende diskurs med hensyn til resten av de analyserte figurene kan gjøres ved å måle figurenes betydning og utdanningssystemets tilstrekkelighet. 
Et delta på 0.56 måles, med utdanningssystemets tilstrekkelighet som har et gjennomsnitt på 2.44. 
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C - Å ORGANISERE OG HÅNDTERE INTERVENSJONER I SIKKERHET, MED RESPEKT FOR KVALITETSSTANDARDER OG ETTER EN BÆREKRAFTIG TILNÆRMING 

 
● Profilen må kunne fungere under trygge forhold og respektere kvalitetsstandardene gitt i håndbøkene. 
● Den viktigste ferdigheten på dette området er "Evaluere risikosituasjonen på arbeidsplassen", noe som har fått det til å måle: 14 veldig viktig 
● 7 viktig 
● 4 ganske viktig 
● 0 ikke viktig 
 
En annen ferdighet som anses som veldig viktig er "Gjenkjenne og håndtere stress relatert til behovet for å sikre sikker drift av flyet ", som viste en polarisering 
av svarene mellom veldig viktig og viktig, bare 2 svarte ganske viktig og 1 ikke viktig. 
 
Ferdigheten som i stedet registrerte et større antall ikke viktige (4) var Lese og konsultere kataloger over tekniske komponenter. 
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very important
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Det er betydelig enstemmig vurdering når man vurderer de viktigste ferdighetene i løpet av de neste 5 årene. 
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Ved å analysere den følgende grafen kan det bekreftes hvordan det er avstand mellom viktigheten av figuren med hensyn til treningssystemets tilstrekkelighet 
som for individuelle ferdigheter står på lignende nivåer.
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D - Å ORGANISERE OG HÅNDTERE DITT EGET ARBEIDSOMRÅDE I SAMSVAR MED SPESIFIKK TEKNISK INTERVENSJON 

 
Denne gruppen ferdigheter gjelder området organisatoriske kompetanser, det vil si evnen til å organisere tekniske spesifikasjoner, timing og metode for 

intervensjoner. 

Ferdigheten "Organisere ditt eget arbeidsområde og tilhørende utstyr på riktig måte" er det som anses som viktigst, 17 av de som svarte har en poengsum på 4 

Meget viktig; 5 av de spurte ga 3 "Viktig" poengsum. 

 

Det bemerkes imidlertid at alle ferdigheter anses som viktige.
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS  FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very important
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For alle ferdighetene respondentene tillegger økende betydning i løpet av de neste 5 årene, spesielt "Organisere ditt eget arbeidsområde og tilhørende utstyr på 
passende måte" for 94,44% av de spurte forventes en økende betydning i løpet av de neste 5 årene. 
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Somma di A -  Growing importance over the next 5 years2 Somma di B -  The same ore decreasing importance over the next 5 years2



 
 

 
Page 63 of 95  rev Oct 11th 2019 

 

Ved å analysere den følgende grafen kan det bekreftes hvordan det er avstand mellom viktigheten av figuren med hensyn til treningssystemets tilstrekkelighet 
som for individuelle ferdigheter står på lignende nivåer.
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E - Å VERIFISERE OG KONTROLLERE FUNKSJONALITETEN FOR MONTERTE DELER, GRUPPER, UNDERGRUPPER 

 
I denne kompetente gruppen blir "Sjekk driftsstatus for installerte komponenter identifiserer funksjonsfeil og foreslåtte vedlikeholds- / reparasjonsløsninger" og 
"Evaluert samsvar og effektivitet til det samlede produktet" vurdert viktig med en rekke lignende svar mellom de to. 

 
Disse to ferdighetene anses for å øke funksjonen i løpet av de neste 5 årene. 
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Check the operating status of installed componentsidentify malfunctions and propose maintenance /
repair solutions]

Evaluate the conformity and efficiency of the assembled product]

13 14

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very important
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På disse to ferdighetene er det tilstrekkeligheten for treningssystemet lavere enn for andre ferdigheter, spesielt for "Kontrollere driftsstatus for installerte 
komponenters identifiserte funksjonsfeil og foreslåtte vedlikeholds- / reparasjonsløsninger" der vi i gjennomsnitt finner 2, 26 . 
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3.3.3 FLYMONTERINGSMEKANIKEREN - DATAANALYSE - INNSIKT PER 
ENKELT LAND 

  
 

3.3.3 a - ITALIA  

 
Dette arbeidet har hatt som mål å tilveiebringe en oppdatert 
informasjonsramme om ferdighetene og profesjonaliteten som kreves av det 
italienske romfartssystemet, med spesiell referanse til det Pugliske 
luftfartssystemet og selskapene som opererer i feltet, bygd fra analysen av 
kvantitative og kvalitative data og informasjon innhentet som ledd i en 
undersøkelse utført gjennom utdeling av spørreskjemaer og intervjuer av 
personer som er ansvarlige for selskapets ledelse og koordinering som 
opererer innen montering av flykomponenter og forsamlinger. 
Det er samlet inn indikasjoner på typen og egenskapene til en spesifikk 
profesjonell figur - FLYMONTERINGSMEKANIKEREN. Forskningen har også 
gitt en analyse av de teknologiske og innovative evnene så vel som av 
ferdighetene som selskapene har undersøkt, ved å samle inn både kvantitativ 
og kvalitativ informasjon. 
Den direkte undersøkelsen, utført av et integrert team av eksperter, 
involverte totalt rundt 10 selskaper lokalisert i Puglia, som er:  
 
GE AVIO Srl ITALIA - BRINDISI - TEST, CASE AND FRAMES, MRO 
SALVER SPA 
NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY SRL 
METH ENGINEERING & amp ; CONSULTING SRL 
RAV SRL  
SKY SERVICES SPA 
DEMA SPA 
AXIST SRL 
SIPAL SPA  
THE MILITARY NAVY AIROPORT - GROTTAGLIE 
 
Bedriftene som ble intervjuet ble bedt om å gi informasjon om den 
profesjonelle figuren til teknikeren som monterer luftfartskonstruksjoner og 

relaterte kompetanser og kvalifikasjoner. Generelt kommer det frem at 
selskapene som opererer i aerostrukturell sektor krever denne profesjonelle 
figuren uavhengig av deres kvalifikasjoner. Faktisk trenger selskaper figurer 
som har profesjonalitet og ferdigheter som behøves for å utføre operasjoner 
relatert til forberedelse av den strukturelle monteringsprosessen, særlig 
med henvisning til følgende ferdigheter og evner:  
• ta i bruk atferden som er forutsett av de forskjellige spesifikasjonene som 
er diktert av de viktigste systemintegratorene som BAC (Boeing Aircraft 
Company) ADET (Airbus), NTA (Alenia Aermacchi Technical Regulations nå 
Leonardo)  
• anvende arbeidsorganisasjonskriterier som oppfyller særegenhetene i 
oppgaven som skal utføres og arbeids- / organisasjonsmiljøet 
 • identifisere komponenter i de forskjellige systemene 
 • identifisere strukturelle komponenter i luftfartøyet og tilkoblede systemer  
• identifisere materialer, verktøy, utstyr, maskiner for de forskjellige 
behandlingsfaser med støtte fra spesifikasjoner og tekniske dokumenter 
(diagrammer, tegninger, prosedyrer, materialregninger osv. .) 
 • lese og tolke vedlikeholdshåndbøkene som følger med hvert fly. 
• lese konstruksjonstegningene for utførelsen av arbeidet og anvende 
spesifikasjonene til de tekniske dokumentene. 
• forutsi materialenes oppførsel under arbeidsprosesser 
• overholde kvalitetsstandardene som kreves i luftfartssektoren 
• bruk støtteindikasjoner (arbeidssykluser, diagrammer, tegninger, 
prosedyrer, materialregninger osv.) Og / eller instruksjoner for utarbeidelse 
av de forskjellige behandlingstrinn 
• bruke sektorspesifikk teknisk engelsk 
Generelt rapporterer intervjuobjektene vanskeligheter med å rekruttere 
slike fagpersoner. Til tross for tilstedeværelsen av et målrettet 
opplæringstilbud i Puglia-regionen representert av Higher Technical Institute 
for Aerospace, skylder selskapene som er intervjuet delvis denne 
vanskeligheten på skolens utdannings- og opplæringstilbud som fremdeles 
ikke er i stand til å imøtekomme behovene til bedriftene. 
Basert på disse manglene ble det spurt om bruk av immersiv trening gjennom 
virtuelle og augmentert virkelighet-enheter kunne redusere dette 
treningsgapet ved å øke mestringsnivået til ferdighetene beskrevet ovenfor. 
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Svaret på dette spørsmålet er delt inn i to makroaspekter; den første 
angående fordelene ved retten som følger av bruken av denne teknologien, 
til hvilket en helhet av intervjuobjektene uttrykker positive forventninger, og  
veldig høy tillit til hjelpen som potensielt stammer fra introduksjonen av 
disse teknologiske innovasjonene i flymonteringsprosessene; det andre om 
den umiddelbare og reelle moderniseringen av den "industrielle prosess". 
Når det gjelder dette, mener de at bare gjennom et direkte 

selskapsengasjement i komplekse utviklingsprosjekter, "på jobben" -forsøk 
og tilstrekkelige investeringer i programvare og maskinvareinfrastruktur, vil 
det være mulig å fylle disse treningshullene og oppnå tilfredsstillende 
kompetanse. Også for denne profilen, som vist i tabellen nedenfor, synes 
intervjuobjektene at augmentert virkelighet er mer velsmakende enn virtuell 
virkelighet, og mener at sistnevnte er mer egnet til å gi foreløpig opplæring 
eller, enda bedre, som et meget potensielt verktøy i markedsføringssektor.

 
 

Maskineringsprosesser Potensiell fordel oppnåelig ved bruk av Augmented Reality (AR) 

 

Forberedelse av hullene i flykonstruksjonen (flyrammen) Støtte driften av sporing og boring takket være introduksjonen av geometriske referanser og 

digitale skalaer. 

 

Nagling av komponentene som skal settes sammen Støtte naglings- og installasjonsprosedyrer for tilkoblingsdelene som er nødvendige for 

montering av komponentene 

 

Forberedelse av konstruksjonen for montering / montering av 
ombordsystemene 

Støtte forberedelse av strukturen for montering av ombordsystemer (elektrisk, hydraulisk, 

flykontrollkabler osv.) takket være spesifikt kontekstuelt digitalt innhold som informasjon, 

online hjelp, miniforelesninger med fortellerstemmer som gir driftsinstruksjoner og 

visualisering av grafikk som er nyttig for å sammenligne hva “må gjøres” med det som "ble 

gjort" av operatøren 

 

Kontroll og verifisering av samsvaret med utført arbeid, i 
henhold til forventede kvalitetsstandarder 

Støtteverifisering av samsvar med utførte arbeidsfaser, materialene og produktene som er 
brukt i henhold til kvalitetsstandardene som kreves av designspesifikasjonene. 
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3.3.3 b - POLEN  

 
Basert på undersøkelsene ble tre ferdigheter valgt for videre analyse, som 
respondentene identifiserte som de viktigste.  
 
Profil 2 - Flymontereren 

1. Lese og konsultere kataloger over tekniske komponenter 

2. Lese og tolke monteringshåndbøker og tilhørende spesifikasjoner 

3. Gjenkjenne flyets generelle kjennetegn og deres systemer 

 
EVALUERING: 
En detaljert analyse av svarene er vist i følgende diagrammer. 
 
VIKTIGHET: 
 

 
For profil 2 - “Flymontereren”, analyse av viktigheten av individuelle 
spørsmål etter tilbakemelding viste at i forhold til spørsmål nr. 1 (Les og 
konsulter produkter av tekniske komponenter) prosentandelen av svarene 
som indikerer at dette er en "Veldig viktige "spørsmål reduseres litt, og de 
fleste indikasjonene ble endret for svaret "Viktig". Prosentandelen av 
svarene som indikerer dette spørsmålet som "Ikke veldig viktig" falt til 0%, 
hvor det tidligere var 23.08% av svarene. Det er en synlig økning i viktigheten 
av denne ferdigheten for profil 2. Spørsmål nr. 2 etter tilbakemelding 

forsterket antall svar for "veldig viktig" fra 46.15% opp til 71.43%, mens det 
eliminerte svaret "litt viktig" og "ikke viktig "med totalt 31% til 0%. Dette 
understreker viktigheten av denne ferdigheten i profil 2. Ferdighet 
"Gjennkjenne de generelle egenskapene til flyet og deres systemer" 
(spørsmål nr. 3), et betydelig flertall av respondentene indikerte svaret 
"Viktig", som i forhold til forrige studie viste en endring i posisjon fra svaret 
"Veldig viktig" (38.46%), som falt til 28.57%. Dette viser en endring i "Viktig" 
respons fra 30.77% til 71.43% med en samtidig reduksjon i prosentandelen 
av svarene som indikerer den lille viktigheten av dette spørsmålet fra totalt 
ca. 16% til 0%. 
 
OPPLÆRINGENS TILSTREKKELIGHET: 
 

 
For profil 2 - “Flymontereren”, viste treningsanalysen at tilstrekkelig med 
spørsmål nr. 1 (Lese og konsultere produkter av tekniske komponenter) 
antallet svar som indikerer at denne ferdigheten er tilstrekkelig for denne 
stillingen . Det økte litt ("Ferdigheten er nok") - fra 35.71% til 42.86%, med 
en stor prosentandel av svarene som pekte på den mindre viktigheten av 
dette spørsmålet. Dette kan bety tilstrekkelig etterspørsel i industrien for å 
trene disse ferdighetene i utdanningssentre. Ferdighet nr. 2 (Lese og tolke 
instruksjoner og tilhørende spesifikasjoner) gir litt motstridende 
indikasjoner, sammenlignet med forrige studie økte svarprosenten: 
"Ferdigheten er nok" på 42.86% og "Ferdigheten mangler" på 42.86%. Dette 
indikerer en annen aktivitetsprofil for respondentene, meninger er delte og 
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ikke eksplisitte i så måte. Ferdighet nr. 3 (Gjenkjenne de generelle 
egenskapene til flyet og systemene deres) viste en betydelig økning i 
responsen "Ferdigheten er nok" fra 35.71% til 71.43% med en samtidig 
reduksjon i de gjenværende svarene. 
 
RELEVANS: 
 

 
 
For profil 2 - “Flymontereren” viste analysen av relevansen av individuelle 
spørsmål etter tilbakemeldingsanalyse at med hensyn til ferdigheter nr. 1 har 
betydningen av denne ferdigheten økt betydelig de kommende 5 årene - en 
økning fra 55.56% på 85.71%. Ferdighet nr. 2 (Lese og tolke 
monteringshåndbøker og tilhørende spesifikasjoner) viser også den økende 
betydningen av denne ferdigheten de kommende årene - en økning fra 
66.67% til 85.71%. Ferdighet nr. 3 (Gjenkjenne de generelle egenskapene til 
flyet og systemene deres) viser en nedgang i prosentandelen av svar som 
indikerer den økende betydningen av disse ferdighetene i fremtiden fra 
85.71% til 71.43%, noe som tydelig indikerer viktigheten av denne 
bevisstheten for profil 2. 
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3.3.3 c - SPANIA 

 
For følgende studie fortsetter vi å studere The Aircraft Assembly Mechanic - 
Data Analysis grafen. 
 
Denne analysen tilsvarer 25 av de viktigste kompetansene i The Aircraft 
Assembly Mechanic-undersøkelsen. 
 
Resultatene oppnådd av undersøkelsene som er utført på de 
samarbeidende selskapene har vært: 
 
 

 
 
 
Fra den samme metodikken i punkt 3.2.3 er de som er mellom (kolonne: 
egnet for opplæring) og (kolonne: viktig for studentprofiler) en forskjell på 
mindre enn 0.4 og med en poengsum på 3.00 i kolonnen for egnet for 
trening har blitt verdsatt. 
 
 
 

Som det fremgår av grafen over, er resultatet av profiler veldig høyt, for 
dem har filteret av betydning blitt laget i løpet av de neste 5 årene.   
 

 
 
I denne siste grafen har det allerede blitt observert et stort filter av 
ferdighetviktigheter, som oppnår følgende resultater: 
det blir observert at punktene 1, 2, 3, 9 og 10 har en ekvivalens i 
resultatene.  
 
Q1-Lese og konsultere kataloger over tekniske komponenter. 
Q5-Lese og tolke monteringshåndbøker og tilhørende spesifikasjoner 
Q6-Gjenkjenne materialer og legeringer som brukes ved montering av 
luftfartøyet og deres egenskaper 
Q7-Bruke monterings- og monteringsteknikker på strukturen - nacelle 
Q11-Sette sammen og demontere pneumatiske og elektromekaniske 
mekaniske deler “in situ ”. 
 
Fra dette tidspunktet og med de 5 tidligere profilene, vil skolen gi stor 
betydning for opplæringen av elevene.  
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Fra dette punktet og med de 5 foregående profilene, er det laget et andre 
filter av gjeldende viktighet.  
 

 
 
Det observeres at det for øyeblikket er viktig at den kompetente 
vedlikeholdstekniker har følgende ferdigheter:  
 
Q1- Lese og konsultere kataloger over tekniske komponenter. 
 
Etter det oppnådde resultatet kan det konkluderes med at det for tiden er 
et stort behov for teknikerferdigheter i sektoren, og det er å lese og 
konsultere kataloger over tekniske komponenter som den viktigste.  
 
Det er viktig å oppmuntre den fremtidige mekanikeren til å vite hvordan 
man tolker manualene og hvordan man bruker dem mens man utfører et 
vedlikeholdsarbeid. 
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3.4 PROFIL 3 - VEDLIKEHOLDSMEKANISK TEKNIKER 

AERO Norge ble valgt for å undersøke potensialet ved å bruke immersive 
læringskonsepter for å forbedre prosessens produktivitet i omprodusering 
av flymotorer og potensielle behov for immersive læringskonsepter for 
vedlikeholdsmekaniske luftfartsteknikere. Analysen er gjort med fokus på ett 
selskap på grunn av at det ikke er mange flyindustrien i Norge. Offshore 
petroleumsvirksomhet og konstruksjonsteknisk sektor har imidlertid 
betydelig forbedringer i bruken av immersive læringsmetoder i forskjellige 
faser (f.eks. Opplæring, operativ støtte osv.). Det er utført undersøkelser for 
å undersøke demonteringsprosessen til en CFM-56-jetmotor med fokus på 
forskjellige aspekter av demonteringsprosessen for å se hvor immersive 
læringsaspekter skal brukes til å forbedre flyomproduseringsprosessen. 

 
Figur 1xxx3.4: CFM56-5-motoren [xx1] 

Source: [xx1] Safran (2015), “Single-aisle commercial jets,” Safran Aircraft 
Engines, 29-May-2015. [Online]. Available: https://www.safran-aircraft-
engines.com/commercial-engines/single-aislecommercial-jets. [Accessed: 
10-May-2019]. 
Demontering av CFM-56 jetmotor er en modulbasert prosess. Motoren 
består av flere hovedmoduler, som igjen omfatter flere mindre moduler. Den 

generelle vedlikeholdstjenesten til en CFM56-motor har middels 
prosessvarians når man sammenligner med andre. Helheten av prosesser 
ved AERO er veldig utfordrende, og de som skjer i demonteringslinjen er 
tilnærmet krevende når det gjelder kompleksitet. AERO Norge har ikke brukt 
immersive læringskonsepter, men det har blitt avdekket behovet for å bruke 
augmentert virkelighet (AR)-relatert opplæring og applikasjoner for å 
forbedre demonterings- og ommonteringsoperasjonene etter å ha 
gjennomført verdistrøm- og simuleringsanalyse støttet av kvalitative ad hoc- 
undersøkelser. 
 

3.4.1 PROFILANALYSE 
 
Ekspertkunnskap, intervjuer, samtaler, møter, datainnsamling i selskapet og 
selvobservasjoner har blitt brukt for å undersøke behovet til AR i AERO 
Norge. Data er samlet inn fra selve prosessen eller direkte fra mekanikere, 
veiledende ingeniør eller prosjektets veileder. Nesten alle dataene er 
lokalisert gjennom et forhold til AERO Norge. Det er verdt å merke seg at ikke 
alle medlemmene i ingeniøravdelingen eller demonteringsavdelingen 
intervjuet. Det personellet som er i stand til å gi mest mulig informasjon på 
grunn av sin omfattende erfaring, ble valgt til å samle inn informasjon. Selv 
om ikke alle medlemmer av demonteringslinjen hadde et ustrukturert 
intervju, men samtaler ble gjennomført for å se om de kunne gi noe av 
relevans. Det er observert betydelig tidstap i forskjellige moduler. I løpet av 
de to ukene med praktisk deltakelse ble det gjennomført mange korte 
samtaler med nesten hvert eneste medlem av demonteringsbesetningen. 
Disse samtalene påpeker at det å bruke immersive læringskonsepter er viktig 
for å redusere tidstapet. Mange av mekanikerne var positive til bruken av 
immersiv læring og indikerte flere områder som hadde stort 
forbedringspotensial, mens andre hadde problemer med å innse at 
metodene de bruker i dag ikke var perfekt produktive. Det nevnte 
demonstrerer det omfattende behovet for et immersivt læringskonsept for 
teknikere og høyere personellnivå. Det har blitt avslørt at markørbasert AR, 
markeringsfri AR, projeksjonsbasert AR og overlagt AR er mest relevant for 
AERO Norway-flyomproduksjonsprosessen for å forbedre arbeidernes 
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produktivitet for de ansatte. I denne sammenheng skal de nevnte være 
grunnleggende opplæringskrav i denne regionen. Figur 2xxx3.4 illustrerer 
hvordan AR skal brukes i nevnte type omproduserende miljøer for å 
minimere bruken av kataloger og bruksanvisninger. 
 

 
  

Figur 2xxx3.4: Potensial til AR i omproduserende miljøer [xx2] 
 

[xx2] “Apps, Services, and Solutions for HoloLens 2 | Microsoft HoloLens.” [Online]. 
Available: https://www.microsoft.com/en-cy/hololens/apps. [Accessed: 13-
May-2019]. 
 
Figur 3xxx3.4 illustrerer potensialet til AR for å veilede de ansatte som har 
mindre erfaring med den aktuelle oppgaven, eller de som allerede har 
erfaring for å minimere potensielle menneskelige feil. 
 
 

 
Figur 3xxx3.4: Bruk av AR for å minimere feil [xx3] 

 
[xx3] “PTC: Making industrial companies (slightly) more interesting with AR/VR – 

Digital Innovation and Transformation.” [Online]. Available: 
https://digit.hbs.org/submission/ptcmaking-industrial-companies-slightly-
more-interesting-with-arvr/. [Accessed: 13-May- 2019]. 
 
Ad hoc-undersøkelser og diskusjoner har avdekket ovenfor fordeler som har 
et større potensial for å øke produktiviteten til den generelle 
flyproduseringsprosessen for fly mens de antar kvalitet og pålitelighet for 
vedlikeholdsteknikernes daglige arbeid.  
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3.4.2 DATAANALYSE 
 

Augmented reality (AR) virker mest passende kandidat for AERO Norway-
flyproduseringsprosessen. AR-applikasjoner har blitt gradvis standard på 
arbeidsplassen. Ettersom AERO Norge ønsker å holde seg konkurransedyktig 
og en av de beste i omstillingsindustrien, men dette kommer ikke lett på 
grunn av manglende integrering av AR for å minimere tidsavfall. Derfor blir 
det observert at innovasjon skal søkes og AR virker passende å implementere 
i deres produksjonslinje før. Uten å undersøke det økonomiske aspektet, 
fører en grov antakelse til at den ikke blir en spesielt kostbar investering når 
man vurderer det potensielle resultatet av økt produktivitet. 
Implementering av AR i produksjonslinjen vil vise både eksisterende og 
potensielle kunder at selskapet kontinuerlig jobber for å forbedre seg på 
noen måte som mulig. Ved å vise industrien og interessentene at AERO 
Norge er villig til å prøve nye teknologier i sin utvikling, får AERO Norge rykte 
på seg som bransjens ledende innovatør, noe som kan føre til et 
popularitetsøkning og kanskje øke etterspørselen og derfor også nye kunder 
. Dette resultatet kan til og med forekomme uavhengig av det direkte og 
praktiske resultatet av AR-implementeringen. 
 
 

3.4.3 SAMMENDRAG 
 
 
 
Demontering og montering av fly er undersøkt ved bruk av AERO Norge. Det 
har blitt observert at mesteparten av tiden bortkastet til henvisninger til 
driftshåndbøker. For å forbedre prosessykluseffektiviteten er det derfor 
viktig å introdusere immersive læringsteknikker. Augmented Reality (AR) 
synes å være mest egnet for å løse de fleste utfordringene i flymotorenes 
omproduseringsprosess. Derfor avslører det helt klart at det vil være et 
større potensial for jobbskaping innen fordypende læringsapplikasjoner, 
forutsatt at prosesstyringen for omprodusering i vedlikeholdssystemer for 
flymotorer har vært godt 

 
 
 
utdannet om fordelene ved å bruke oppslukende læringsapplikasjoner. 
Imidlertid avsløres det også det omfattende nivået av applikasjonsutvikling 
og samtidig samlede trening for flyteknikere er avgjørende for å 
implementere AR-applikasjoner i demontering og ommontering av 
luftfartøy. Dette demonstrerer det større potensialet for selvstendig 
næringsdrivende jobbskaping innen fordypende 
læringsapplikasjonsutvikling og støttetjenester for levetid. Det vil også være 
undervisning og det vil bli opprettet arbeidsplasser innen immersiv læring i 
denne regionen. For øyeblikket har det eksponentielt økt, noe som iboende 
har vært spillindustrien. 
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3.5 ANALYSE AV SYSSELSETTINGSMULIGHETER I FORHOLD TIL UTVALGTE 

FAGKOMPETANSER I DE 4 LANDENE 

 
Utover spørreskjemaene og intervjuene med bedriftene, er forskningen på 

ferdigheter og faglige behov relatert til luftfartssektoren integrert av en 

skrivebordsundersøkelse av sysselsettingsmulighetene i forhold til den 

valgte fagkompetansen. 

 

For å følge et utvalg av de mest interessante elementene og relative 

referanser aktualisert ved publiseringen av leveransen 

 

 

Luftfartssektorens vekst, analyse av fremtidig jobb, fakta og figur - generelt 
 

3.5.1.1 Europeisk nivå 

 
Generelt bekrefter alle data at luftfart er en av EUs viktigste høyteknologiske 
sektorer på det globale markedet: 

- sektoren gir mer enn 500,000 arbeidsplasser og genererte en 
omsetning på nærmere 140 milliarder euro (i 2013) 

- EU er verdensledende innen produksjon av sivile fly, inkludert 
helikoptre, flymotorer, deler og komponenter 

- EU har et handelsoverskudd for luftfartsprodukter, som 
eksporteres over hele verden. 

 
Næringen er sterkt konsentrert, både geografisk (særlig EU-land) og når det 
gjelder de få store virksomhetene som er involvert. Sysselsettingen innen 
luftfartssektoren er særlig betydelig i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, 
Italia, Spania, Polen og Sverige. 
Produktiviteten er betydelig, og til tross for høye sysselsettingskostnader, er 
sektoren ganske lønnsom. En betydelig andel av verdiskapningen blir brukt 

på forskning og utvikling (FoU), noe som gjenspeiles i stadig flere 
patentsøknader. 
 
 

Industrigruppe:  
Bilproduksjon, Luftfartsproduksjon, Forsyningskjede & Transport Aerospace 
Automotive Supply Chain & Transport      
   
Antall sysselsatte: 
2.204.190 sysselsatte i 2018  
 

3.5.1.2 ITALIA 

 
Som skjedd i andre bransjer, og som har blitt spesielt tydelig de siste årene, 
har drivkraften mot produkt- og prosessinnovasjon endret en del av de 
tradisjonelle teknologiske referansene for romfart, historisk fokusert 
fremfor alt på elektronikk, presisjonsmekanikk, spesialmetaller. Sektoren 
presses mot et nytt paradigme der teknologier som virtuell, utvidet og 
blandet virkelighet finner sin plass, modifiserer behovene og 
forventningene til kjøpere og produsenter og genererer en tverrgående 
innvirkning, for nå-potensial, overfor mange produksjonskjeder. 
En kombinasjon av faktorer - veksten i etterspørselen etter lufttransport; et 
omfattende behov for å oppdatere bilparken; utvikling av stadig strengere 
begrensninger og forskrifter med hensyn til miljøvern og sikkerhet; løftet til 
konkurranseevnen satt i de europeiske veikartene for den kontinentale 
industrien; internasjonale utfordringer med å redusere forbruket; 
tilgjengeligheten av teknologier som kan endre flyet betydelig, dets 
håndtering, reiseopplevelse og avhending ved livets slutt; behovet for å 
introdusere mer og mer "intelligens" og data i fysiske enheter, 
transformere dem til smarte objekter som er i stand til å generere 
funksjonell informasjon, også nyttig for prognoser og forutsigbart 
vedlikehold - er å redesigne profilen til luftfartsforsyningskjeden og viser 
stadig mer insisivt behovet å integrere komponenter og systemer utviklet i 
sektorer til og med langt fra den tradisjonelle forsyningskjeden. 
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Den italienske luftfartsindustrien har en anerkjent tilstedeværelse i verden 
med svært konkurransedyktige produkter. Men det som forstås som en 
karakteristisk statistikk for sektoren, forhindrer ikke registrering av 
aktivismen til nye territoriale distrikter, forpliktet til å utvikle sin egen 
industri, strukturere forsyningskjeder og kompetansesentre som stadig er 
mer i stand til å designe og produsere konkurrerende fly med øye på 
fremtiden. 
Innenfor et sterkt skiftende rammeverk, forventer sektoren effekten av 
innovasjon i mye høyere takt enn tidligere, med produkter og løsninger 
som er i stand til å blande seg inn i strenge kvalitetsstandarder og 
forventninger til bedre ytelse, miljømessig bærekraft, sikkerhet og komfort; 
og når det gjelder produksjon, høyere tid til marked og integrering i 
transportsystemet (intermodalitet, multimodalitet). 
 
Operatørene er enige om at luftfartssektoren befant seg, i krisens år, i en 
annen situasjon sammenlignet med andre næringer. For 
lufttransportselskaper vokser lønnsomheten jevn, seksdoblet siden 1980 
(litt over tusen milliarder dollar) og med bedre prognoser enn den globale 
økonomiske trenden: ifølge Boeing, i toårsperioden 2014-2033, bør 
passasjertrafikken øke med 5% årlig, mens Airbus er optimistisk med tanke 
på turisme, hvis bevegelse skal øke opp til 1,6 milliarder mennesker per år 
og lastbevegelsen med 5,2%. Prognosene for de nye bestilte flyene viser 
viktige vekstrater, men også et perspektivskifte for de to store sivile 
produsentene på verdensbasis, for eksempel om flytypen (mindre), bruken 
(regionale fly), markedets geografi ( Asiatiske ruter og europeisk lavpris 
etterspørsel). Mens smertefulle notater kommer fra den militære sektoren 
på grunn av de konstante kutt i budsjettet, til det punktet at Forecast 
International snakker om 2014 som det beste året i tiåret på grunn av 
ordrene akkumulert tidligere. 
Generelt i Italia er luftfarts- og romfartsindustrien delt inn i fem 
hoveddistrikter (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia) og 
presenterer antall som 71 000 ansatte, 800 små og mellomstore bedrifter, 
30 store operatører, 110 mellom universiteter og forskningssentre, en 
omsetning på 14 milliarder euro. 

Luftfartsindustrien er ikke immun mot resonnementene som involverer 
hele industrisektoren angående sammensetningen av arbeidsmarkedet 
som vil dukke opp fra den fjerde industrielle revolusjon. 
Selv om det ikke er noen enighet om den endelige effekten av endringen 
som skjer, er alle industrielle aktører enige om at forholdet mellom blå 
krage og hvit krage vil endre seg etter hvert som den nye fabrikken krever, i 
et nøtteskall, nye tall. 
Ordningen med systemene, utformingen av arbeidsstasjonene, av 
rommene, av bevegelsene i 
nye fabrikker forutsetter involvering av arbeidere, fordi deres direkte 
erfaring, kunnskap om driftsproblemer og flaskehalser er en kunnskap som 
skal kodifiseres og innarbeides i prosjektering og reproduksjon. Samspillet 
mellom driftsinformasjon og produksjon er en av betingelsene som er 
nødvendige for å sette opp prosesser, maskiner og personer som kreves av 
smart produksjon. Det følger at den nye blå kragen må være mangfoldig, 
samarbeidsvillig og kommunikativ, en blå krage "økt", digitalisert, som i 
økende grad (spesielt i produksjonsstedene til globale aktører) må ha 
kunnskap om grunnleggende engelsk, et nivå på normal videregående 
utdanning - terskel anses som uunnværlig i mange sektorer og fabrikker, 
intelligent eller ikke. Samtidig blir det en blå krage "redusert" av spesifikk 
kunnskap og tekniske ferdigheter. 
Kompleksiteten i produksjonssyklusene og maskinens 
kommunikasjonsevner forsterker rollen til funksjonene som gir intelligens 
til den teknologiske kapitalen; intelligente maskiner forblir "kalde", må 
være utdannet og utstyrt med "varme" evner. Programvaren, algoritmene 
og enhetene gir intelligens til maskinen, men også aktivitetene innen 
ingeniørutvikling og høy design som gir minne, grensesnitt og interaksjon 
med mennesker og andre maskiner. Alle studiene understreker viktigheten 
av høyere nivå ingeniør- og designaktiviteter, og de mer akselererte 
endringene investerer fremfor alt i dem: ingeniører som, sammenlignet 
med fortiden, opererer i sterk integrasjon med lederne av 
nedstrømsfunksjoner (teknologer, vedlikehold) som jobber direkte på 
avdelingen som i virtual reality-laboratorier. Ingeniørvirksomhet er generelt 
strukturert på grunnlag av samarbeidsprosjekterende prosesser med sikte 
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på å optimalisere designtiden takket være informasjonsutveksling mellom 
eksperter i forskjellige fagområder.  
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3.5.1.3 POLEN 

Luftfart i Polen er en dynamisk utviklende og prestisjefylt teknisk industri, og 
alle fly, store og små, trenger en perfekt organisert og høy standard på 
teknisk service. Etterspørselen etter teknisk personell - kvalifiserte 
flyvedlikeholdsteknikere og luftfartøyer, som vil utføre tilstrekkelig 
flyvedlikehold og sikre deres trygge arbeid, og dermed sikker transport av 
passasjerer og last - vokser kontinuerlig. En flyvedlikeholdstekniker er en 
spesialist av høy klasse, autorisert til å sertifisere vedlikeholdsarbeidet som 
utføres på luftfartøy og er ansvarlig for frigjøring til tjeneste for et fly som er 
i god stand og har all dokumentasjon som kreves for å utføre flyturen. 
 
Flyvedlikeholdsteknikeren kan uavhengig styre flyvedlikeholds- og 
reparasjonsoperasjoner samtidig som luftdyktighetskravene (funksjonalitet) 
opprettholdes. Når FVT utfører sin rolle, utfører FVT vedlikehold, reparasjon 
og overhaling av flyet og dets mekaniske, elektromekaniske, pneumatiske og 
motorsystemer ved å bruke teknikker og verktøy som er funksjonelle for 
vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. 
 
Flymontereren kan uavhengig styre og bruke teknikker og instrumenter fra 
yrket, montere intervensjoner av hele konstruksjonen og komponenter, 
basert på tegninger og tekniske tegninger. Bekrefter samsvarets og 
funksjonaliteten til enheten og er også i stand til å utføre små rutinemessige 
vedlikeholdsoperasjoner på strukturelle fysiske komponenter. 
 
Lufttransport - passasjer og gods - er en raskt utviklende gren av økonomien 
i verden og i landet. Eksisterende flyplasser i store byer og tettsteder utvikler 
seg kontinuerlig - antall flyoperasjoner øker, nye passasjer- og 
lasteterminaler og flyservicebaser bygges. Selskaper og organisasjoner som 
arbeider med vedlikehold av fly og helikopter utvikler seg kontinuerlig - både 
antall vedlikehold og reparasjoner øker, så vel som mangfoldet deres, som 
er relatert til det stadig økende antall flytyper som bruker polske flyplasser. 
Dette 
 
 

resulterer i behovet for å ansette nytt kvalifisert teknisk personale for å takle 
det økende antall vedlikeholdsoppgaver. De siste årene har vist at også 
mindre bysentre ønsker å ha sin flyplass. Noen av disse byene har 
allerede begynte å implementere planene sine. Nyutdannede 
luftfartsteknikere kan også finne arbeid i statlige luftfartstekniske tjenester, 
militær luftfart i ingeniør- og luftfartstjenestene til Luftforsvaret, “Land 
Forces Aviation” og Sjøforsvaret, som profesjonelle soldater eller 
kontraktsoldater, i luftfarten til grensevakten, politiet , og 
Luftambulansetjenesten, som sivilt vedlikeholdspersonell. 
 
 
Etterspørselen etter flyvedlikeholdsteknikere og flymontører øker over hele 
verden. Dette er et resultat av utviklingen av luftfartsindustrien og det 
økende antall flyselskaper som tilbys. Etterspørselen etter disse spesialistene 
i hele Europa er enorm, ikke bare i Polen. Boeing spår at på grunn av 
økningen i flytrafikken i 2036, vil det være behov for mer enn 100 000 
luftmekanikere i Europa alene [1]. I løpet av kort tid vil det faktisk være et av 
de yrkene som etterspørselen vil være større enn antallet spesialister 
tilgjengelig på arbeidsmarkedet. 
Luftmekanikk i Podkarpacie-regionen er blant annet ansatt av Linetech 
Aircraft Maintenance, som betjener og reparerer Boeing, Airbus og Embraer-
fly fra flyselskaper fra opp til tre kontinenter i hangarer på Jasionka flyplass. 
Samtidig kan det betjenes seks store fly her. Mekanikere utfører 
produsentanbefalt vedlikehold, reparerer skadede flykomponenter og 
endrer til og med utstyr. I tillegg til reparasjoner og vedlikehold, forbereder 
Linetech også fly for take-off fra ramper. Selskapet er til stede på alle større 
flyplasser i Polen, og sesongmessig også på utenlandske flyplasser. 
Hjelperne utgjør for tiden omtrent 50% av Rzeszów-mannskapet, der flere 
hundre mennesker skal jobbe. Selskapet leter kontinuerlig etter nye ansatte, 
så det samarbeider aktivt med tekniske universiteter, team av mekaniske 
skoler og trener fremtidige spesialister på egen hånd. 
At etterspørselen etter flyvedlikeholdsteknikere og flymonterere vil være 
veldig høy også i Podkarpacie-regionen, bekreftes av den nye investeringen i 
Jasionka. EME Aero, et datterselskap av MTU og Lufthansa, starter byggingen 
av anlegget rett ved flyplassen. Det er en investering verdt 150 millioner 
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euro, der den vil finne sysselsetting frem til 2020. Den vil sysselsette 800 
personer. Selskapet er allerede på utkikk etter flymotormekanikere, 
teknologer, sertifiserende og sertifiserende personer, ikke-destruktive 
testinspektører, flyvedlikeholdsteknikere, og flymonterere og 
administrasjonspersonell. 
 
EME Aero vil levere vedlikehold, reparasjon og overhaling av flymotorer. Det 
vil være et av de største og mest moderne selskaper av denne typen i Europa. 
Allerede i juli i år planlegger selskapet å starte et eget opplæringssenter, hvor 
nyansatte i 15 måneder skal lære teorien og praksisen som trengs for å jobbe 
i anlegget. 
 
Hele luftfartsindustrien vokser raskt. Et økende antall flyruter som tilbys og 
flere reisende oversetter direkte til etterspørsel av fly. Det er et titalls skoler 
i Polen som tilbyr klasser for luftfartsprofil, men ikke alle nyutdannede har 
en fremtid i denne sektoren. Yrket til flyvedlikeholdsteknikere og 
flymonterere veldig krevende og elite, som direkte består i å sikre 
sikkerheten til millioner av reisende. Det er definitivt et fremtidens yrke, 
fordi luftfartssektoren vil fortsette å utvikle seg dynamisk i løpet av de neste 
årene, og flyvedlikeholdsteknikere og flymonterere vil ikke ha noe problem 
med å finne en spennende og godt betalt jobb. Polski Lot (LOTAMS-
selskapet) planlegger å bygge et av de mest moderne og største tekniske 
basene i Sentral-Europa de neste fem årene, som vil være lokalisert i 
Rzeszów. 
Selskapet sysselsetter i dag over 1000 personer i hovedkvarteret i Warszawa. 
Ytterligere 1000 personer vil være ansatt i hovedstaden Podkarpacie [2]. 
Derfor er utsiktene for arbeid og utvikling allerede i Polen selv store for 
luftfartsmekanikeren. 
 
 
Flyvedlikeholdsteknikere og flymonterere vil finne arbeid i mange forskjellige 
selskaper, inkludert: 
- i produksjon av fly og relaterte produkter, deler og tilbehør; 

- designfabrikker fra luftfartsindustrien ved teknologisk og strukturell 
utvikling av flyrammen, kraftenhetene og deres underenheter, deler og 
utstyr til fly; 
- vedlikeholdsorganisasjoner for sivil luftfart som er sertifisert i henhold til 
standardene i europeisk luftfartslov, der de vil finne arbeid i direkte 
vedlikehold og reparasjon av luftfartøyer som lisensierte 
sertifiseringspersonell i kategori A, B1, B2, B3 eller C; 
- på hver flyplass som kvalifisert personell som vedlikeholder sertifisering av 
fly; 
- i luftfartslaboratorier av forsknings- og utviklingssentre og luftfartsklubber 
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3.5.1.4 SPANIA 

 

Det er av stor betydning å påpeke at dette prosjektet er rettet mot 
flyvedlikehold, i vårt tilfelle, turbinmotorer. Denne situasjonen gjør at en 
god opplæring og kunnskap om eleven gjør riktig sikkerhet og kvalitet på 
vedlikeholdstjenesten. 
 
I løpet av de siste 20 årene har luftfarten vokst eksponentielt, og i følge 
studier utført av selskaper i sektoren, i perioden fra 2014 til 2034, vil det 
være en vekst på 145% av passasjerer-kilometre. 
 
 

 
Estudio realizado por AIRBUS 

 
Denne veksten i passasjerer betyr at alle tjenestene og arbeidet som blir 
utført rundt dem vokser sammen. 
 
Det er her flyvedlikeholdstjenester spiller inn. For øyeblikket krever en TMA 
en lisens utstedt av myndigheten i landet for å utføre arbeid og sertifisere 
dem. Det er viktig å legge til at for at TMA skal kunne få denne lisensen, må 

de først gjennomføre noen studier i en organisasjon med lisenser gitt av 
myndigheten i landet. 
 
Dette handikapet er viktig for ansettelse av personell i selskaper, der en 
TMA med større kunnskap og bedre forberedelser er mer verdifull og 
pålitelig enn en TMA med lite opplæring. 
 
Som referanse er det for tiden rundt 70 selskaper som har lisensierte 145, 
for vedlikeholdsarbeid, og årlig er om lag 150 TMA sertifisert. 
 
Hvis vi vurderer at det er rundt 5000 til 10000 TMA i alle de 70 del 145 
selskapene i Spania, og om lag 150 TMAer er sertifisert årlig, kan vi se at det 
er et veldig høyt forhold. 
 
For tiden er det i Spania omtrent 20 skoler som er dedikert til å tilby 
opplæring i luftfartsvedlikehold, enten fra B1.1-turbiner til B1.3-helikoptre. 
 
 

 
 

 
At en skole eller organisasjon har et bedre eller dårligere rykte i dannelsen, 

er takket være dens fasiliteter, lærerstab og materialet som organisasjonen 

har. I dette siste aspektet er det logisk at OFM 

(vedlikeholdsopplæringsorganer) ikke har alt vedlikeholdsmaterialet som: 

fly, motorer, verktøy, komponenter, etc. på grunn av de høye kostnadene 

det medfører. 

 

Det er på dette punktet hvor VR-trening er et stort fremskritt og forbedring i 

TMA-trening. I en VR kan du simulere en vedlikeholdssituasjon i et 

"virkelighetsnært" miljø med alle nødvendige komponenter og utstyr, og 

være mye rimeligere enn om det var i virkeligheten. 
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3.5.1.5 NORGE 

  

I Norge er det satt i gang et omfattende arbeid i offshore olje- og 

gassindustrien for å bruke immersive læringskonsepter i anleggsinspeksjon, 

vedlikehold, helse-sikkerhet-miljø (HMS), operasjonell opplæring, etc. For 

tiden har immersive læringskonsepter blitt mye brukt i byggebransjen for 

opplæring og operativ virksomhet. Også selskaper som AERO Norge har 

behov av AR for deres flyproduseringsprosess. Derfor er det viktig å utvikle 

faglige læreplaner og akademisk undervisning med fokus på bruken av 

immersive læringskonsepter i tekniske applikasjoner. Det blir også observert 

at det er et betydelig behov for fordypende læringsrelatert kunnskap på 

teknikernivå. Dermed vil effektivisere immersive prosesser for spredning av 

læringskunnskap øke sysselsettingsmulighetene. 
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4  KONKLUSJON 

I-TRACE PROJECTs hovedmål er å skape sterke partnerskap mellom 
utdanningsverdenen (utdanningsinstitusjoner, VET-sentre, universiteter) og 
næringslivet, å utvikle teknisk-profesjonelle opplæringsmuligheter som er 
sterkt forankret til selskapenes behov i den europeiske 
luftfartsforsyningskjeden. , styrke de spesifikke yrkesgruppene i 
partnerlandssektoren. The Intellectual Output 1 tar sikte på å gi et 
øyeblikksbilde av topp moderne trening på partnerlandenes nivå. I følge den 
vedtatte delte tilnærmingen representerer øyeblikksbildet et resultat av fire 
hovedaspekter: 

1) Profesjonelle profiler etterspurt i de forskjellige landene og av 
selskapene som opererer innen luftfartsforsyningskjeden; 

2) Innsamling av relevante og nye myke og harde ferdigheter og 
kompetanser for å håndtere den økende kompleksiteten i de 
spesifikke arbeidsprosessene, i henhold til bakgrunnen, 
kompetansen og kapasiteten til ferdigheter for å se på de forskjellige 
gründere / HR-ledere som er involvert i analysen, 

3) Profilering av modenhetsnivået ved bruk av VR-teknologier for 
trening (i forhold til de forskjellige analyserte treningsmiljøene); 

4) Luftfartsselskapenes bevissthet og evne til å forhåndsinnstille og 
evaluere potensialet til VR-teknologier for å forbedre kvaliteten på 
læring. 

5) Respons av utdanningssystemer for å gi et lærings- og 
opplæringstilbud nær selskapenes behov og trender i det sektorielle 
arbeidsmarkedet. 

Ovennevnte elementer kan betraktes som tverrgående for hele 
prosjektaktiviteten. 
Etter utdyping av de innsamlede dataene, med hensyn til prisgunstigheten 
av informasjon, representativiteten til utvalget av involverte selskaper / 
referenter, med hensyn til den realiserte forskningens kvalitative karakter, 
kan vi ta for oss følgende hensyn: 

- De tre utvalgte profesjonelle profilene anses som tidligere viktige for 
sektorbedriftene (den tredje i forhold til den brede mekaniske 
forsyningskjeden); 

- De profilerte evnesettene (definert for hver profesjonelle figur) har 
blitt ansett som representative for hva de økonomiske aktørene ber 
om. Involverte referenter har bekreftet at de valgte ferdighetene, 
både myke og harde, kan betraktes som de avgjørende for 
profesjonelle roller med god respons og tilpasningsevne til de 
kommende endringene i produksjons- og organisasjonsprosesser. 
Faktisk er den raske utviklingen sektorene må møte for å 
opprettholde sin konkurranseevne under press fra globalisering, 
forstyrrende diffusjon av digitalisering (som innebærer introduksjon 
av nye smarte teknologier for luftfart og avansert mekanikk) og 
mangfoldet av behov uttrykt av svært krevende klienter, (bare for å 
lage noen eksempler), har gitt sterk innvirkning når det gjelder 
endringer i arbeider og kompetanse som er nødvendige for å 
integrere innovasjonen i den daglige produktiviteten. Vår kvalitative 
forskning har bekreftet et generelt fenomen som angår behovet for 
et møtepanel med kompetanseprodukter for fagpersoner og 
teknikere som kan tolke og utføre innovasjoner. Når det gjelder 
“typen” kapasitetssett og kunnskap, anerkjenner selskaper en 
avgjørende betydning av komplekse tekniske ferdigheter 
(montering, vedlikehold, av komponenter og integrerte systemer, 
etc.), men også viktighet for analytiske ferdigheter, (kompleks 
problemløsning, dataanalyse relatert til intervensjonen som skal 
realiseres, bruk av avanserte digitale verktøy for diagnose og 
feilsøking, etc.,). Gründere anerkjenner også som avgjørende 
relasjonelle og "ledelsesmessige" ferdigheter, nødvendige for å 
jobbe i team (både som medlemmer eller koordinatorer), 
kommunikasjonsevner, nødvendige for å samhandle med kolleger 
og referenter for å planlegge og styre de forskjellige inngrepene; 
evner til å rapportere etter intervensjoner, for eksempel spesielt i 
tilfelle samarbeid innen multitaskingteam. 
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Sist, men ikke minst, er målet klar over den økende betydningen av 
"bærekraftferdigheter", relatert til sikkerhet og sikkerhet på jobben, 
men, og spesifikt til bærekraft av produksjonsprosesser, 
miljøsikkerhet og bærekraftig utvikling i tråd med den globale 
overgangen til en økonomi med lav innvirkning og til grønne 
innovasjonsmetoder. 
Etter utdyping av informasjon hentet fra semistrukturerte intervjuer 
og etter integrering av dem med resultater av dataanalyse av 
spørreskjemaer, er det mulig å hevde at sektorøkonomiske aktører 
forut for nær fremtid en progressiv komprimering av de 
profesjonelle rollene og oppgavene, i følge økningen av 
arbeidsprosessers kompleksitet og spredning av det såkalte “Smart 
Industry-paradigmet”. Komprimering av roller innebærer behovet 
for et strukturert, mangefasettert panel av kompetanser, tekniske, 
digitale, analytiske, organisatoriske og relasjonelle, som kort 
beskrevet ovenfor. 

Videre, med den hensikt å oppsummere de nye viktige problemstillingene, 
angående resultatene oppnådd etter å ha analysert tilstrekkeligheten til 
tilgjengelig utdanning på partnernes landnivå for å garantere nye 
fagpersoner, spesielt teknikere forberedt som økonomiske aktører 
forventer, kan vi tolke de innsamlede dataene og gi følgende forslag til 
utdanningsleverandører på videregående, videregående og videregående 
nivå: 

- å forsterke partnerskap for forretningsutdanning for å kunne 
designe opplæringsprogrammer som forutser behovene til den nye 
kompetansen; 

- å omdesigne opplæringstilbud åpner den for ny form for 
undervisning, for eksempel såkalt hybridundervisning, noe som øker 
det direkte engasjementet fra gründere; 

- å styrke dobbelttrening som en tverrgående tilnærming til 
utdanning, for å garantere at læreren ikke bare oppdaterte tekniske 
ferdigheter og kunnskaper, men også muligheten til å utvikle 
gründeregenskaper og et "entreprenørskapssett", noe som styrker 
selvinnsikt og tilpasningsevne; 

- å forutse direkte involvering av relevante territorielle (lokale / 
regionale) private og offentlige interessenter i utforming og 
avstemming av treningsprogrammer, dvs. periodiske co-
designtabeller for flere interessenter, som deltakende tilnærming til 
utvikling og innovasjon av opplæringstilbud og som 
ferdighetsmetodikk for ferdigheter . 

 
Til slutt, i forhold til diffusjon av VR-teknologier for trening, bot under 
intervjuer og også under treningsbesøk av partnere, har vi observert at 
immersiv trening gjennom VR har vært diffus i opplæring i selskapet, kan vi 
si, på B-til-B nivå (etter introduksjon av nye operativsystemer som trenger 
vedlikehold, for opplæring sikkerhet og sikkerhet, etc.). Innenfor 
utdanningsleverandører er adapsjon av immersiv opplæring fremdeles 
forbeholdt veldig spesialiserte (dvs. universiteter). Bruken av disse 
teknologiene er "begrenset" til spesifikke moduler. 
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6 VEDLEGG 

 

De vurderte stillingsprofilene 

Spørreskjemaene på nettet 

Ekstra grafikk 
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VEDLIKEHOLDSMEKANISK TEKNIKER - REPRESENTASJONER AV VIKTIGHET OG LIKEHET MED HENSYN PÅ 
KOMPETANSE 

 
HI LA  Høy betydning og mindre tilstrekkelighet 
HI HA Høy betydning og høy tilstrekkelighet 
LI HA Liten betydning og mindre tilstrekkelighet 
LI LA  Liten betydning og høy tilstrekkelighet 
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FLYMONTERINGSMEKANIKER – REPRESENTASJONER AV VIKTIGHET OG LIKEHET MED HENSYN PÅ 
KOMPETANSE 

 
 

 
HI LA  Høy betydning og mindre tilstrekkelighet 
HI HA Høy betydning og høy tilstrekkelighet 
LI HA Liten betydning og mindre tilstrekkelighet 
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Betydningen Høyere enn gjennomsnittet og tilstrekkelighet lavere enn 
gjennomsnittet 
Betydningen høyere enn gjennomsnittet og tilstrekkeligheten høyere 
enn gjennomsnittet 
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