EU Lifelong Learning Programme 2007-13
Subprogramme Leonardo da Vinci - Call for proposal 2010 EAC/41/09
Priority 1 "Transparency and recognition of competencies and qualifications"
Action "Multilateral Projects of Development of Innovation"
Project Code 510565-2010-LLP-LEONARDO-LMP

Certified Safety VET Trainers (CeSaTra)
Eksperymentalny projekt mający na celu wprowadzenie przejrzystości i uznawania kompetencji trenerów
bezpieczeństwa w Europejskim systemie kształcenia dla sektora budowlanego
Program Uczenia się przez całe życie UE 2007-13
Podprogram Leonardo da Vinci – Wezwanie do składania projektów 2010 EAC/41/09
Priorytet 1 "Przejrzystość i uznanie kompetencji i kwalifikacji"
Akcja "Międzynarodowe Projekty Rozwoju i Innowacji"
Kod Projektu 510565-2010-LLP-LEONARDO-LMP

WP 6 – Pilotażowy test wdrożenia Memorandum Porozumienia (MoU) ECVET dla kwalifikacji zawodowych
Trenerów/szkoleniowcow BHP w Sektorze Budowlanym
POROZUMIENIE SZKOLENIOWE ECVET
Wspólny model europejski

Opisujące proces mający na celu umożliwienie uznawania kwalifikacji zawodowych „Trenera/szkoleniowca bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie"
zgodnie z Memorandum Porozumienia - MoU ECVET dla danej kwalifikacji zawodowych
oraz krajowymi przepisami dotyczącymi przejrzystości i uznawania kompetencji i kwalifikacji obowiązujących w Polsce odnoszących się do pilotażowego testu
Data definicji modelu: marzec 2012

Przyjmując że:
Projekt " Certyfikowani Trenerzy/szkoleniowcy BHP w budownictwie: eksperymentalny projekt mający na celu wprowadzenie przejrzystości i
uznawanie kompetencji trenerów w zakresie bezpieczeństwa w europejskich systemach kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze
budowlanym" (CeSaTra) jest wielostronnym działaniem na rzecz rozwoju innowacyjności (DOI) realizowanym w podprogramie Leonardo da Vinci
UE (Lifelong Learning Programme 2007-13).
Projekt jest finansowany w ramach priorytetu 1 "Przejrzystość i uznawanie kwalifikacji i kompetencji" projektów Leonardo da Vinci DOI, i jako
taki ma na celu zastosowanie europejskich narzędzi i struktur ERK i ECVET do osób pracujących jako trenerzy/szkoleniowcy bhp w europejskich
systemach kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym, w szczególności poprzez uzgodnienie Memorandum Porozumienia
ECVET określającego pole kwalifikacji w oparciu o efekty uczenia się, przełożenie go na ERK poprzez krajowe ramy i systemy kwalifikacji,
projektowanie kwalifikacji w układzie transferu jednostek efektów uczenia się z alokacją punktów kredytowych ECVET i poprzez jego wdrożenie
( Umowy szkoleniowe, punkty kredytowe, walidację transferu i akumulację) za pośrednictwem powiązanych programów kształcenia zawodowego i
elastycznych urządzeń do walidacji, transferu i uznawania efektów uczenia się uzyskanych w kontekstach formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych.
Konsorcjum projekt i związane z nim partnerstwo składa się z ważnych przedstawicieli organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze
budowlanym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (we Włoszech, w Centro per la Formazione e Sicurezza w Edilizia di Arezzo, w
Belgii, Formation PME Liège-Huy-Waremme, w Niemczech , BZB - Bildungszentren des Baugewerbes e. V.,. w Hiszpanii, Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de Asturias, w Polsce, Związek Zawodowy "Budowlani" ;), publicznych instytucji właściwych w zakresie

kształcenia i szkolenia zawodowego i bhp na szczeblu regionalnym i lokalnym (w szczególności: włoski Regione Toscana, Provincia di Arezzo,
Provincia di Perugia, Istituto Nazionale per la Previdenza Istituto Nazionale Sociale, per gli Infortuni sul Lavoro, Azienda sanitaria locale 8 i
Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo) i wyspecjalizowane organizacje ksztalcenia zawodowego (francuski Centre de Ressources pour le
Développement i Centre Regional pour le développement, la formation et l’insertion des jeunes oraz szwajcarską Fondazione ECAP). Projekt jest
rozwijany także przy wsparciu organizacji na szczeblu regionalnym i krajowym, zgrupowanych w Europejskiej Grupie Miedzyinstytucjonalnej
projektu CeSaTra, takich jak włoskie organizacje krajowe kształcenia zawodowego sektora budowlanego: FORMEDIL - Ente Nazionale per la
Formazione e l'Addestramento professionale nell'Edilizia, Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Arezzo i Scuola Edile di Perugia.
Projekt skierowany na organizację i realizację 4 podstawowych etapów procesu ECVET:
- Faza 1 - Ustanowienie Europejskiego Partnerstwa: dla ustalenia zgodności między kwalifikacjami (jednostki i jednostki kredytowe) i efektami
uczenia osób zainteresowanych transferem, jak również oceny, transferu i walidacji (jednostki / elementy jednostek) partnerów projektu, partnerów
społecznych sektora budowlanego i publicznych instytucji właściwych dla kształcenia zawodowego oraz bhp na różnych poziomach z krajów
uczestniczących będzie podpisujących Memorandum Porozumienia- MoU ECVET;
- Faza 2 – Porozumienia Szkoleniowe ECVET: definicja i zawarcie (przez trenerów bhp zainteresowanych uznawaniem kwalifikacji
zawodowych, w odpowiednich przedsiębiorstwach i instytucjach szkoleniowych) Porozumień Szkoleniowych ECVET opisujących, zgodnie z
protokołem ustaleń, proces szkolenia w formalnych, nieformalnych i pozaformalnych kontekstach, i jednostki kredytowe ECVET niezbędne do
uzyskania w celu potwierdzenia kwalifikacji;
- Etap 3 – Uzyskanie Kredytów ECVET : przyznanie zaangażowanym trenerom/szkoleniowcom przez zainteresowanych organizatorów szkolenia
na koniec procesu szkolenia, kredytów ECVET związanych ze zweryfikowanymi efektami uczenia, z wykorzystaniem świadectwa w ramach
suplementu Europass;
- Faza 4 - Transfer, walidacja i akumulacja przyznanych punktów ECVET do sektorowych i terytorialnych systemów kształcenia
zaangażowanych w Memorandum Porozumienia (MoU), zgodnie z krajowymi i regionalnymi przepisami w sprawie sposobów i procedur walidacji
i certyfikacji formalnego, nieformalnego i pozaformalnego uczenia się do instytucji potwierdzających kwalifikacje.
Proces wdrażania projektu pozwala na tym etapie na zdefiniowanie i formalizację przez wszystkich partnerów uczestniczących w europejskim
Memorandum Porozumienia - MoU ECVET - kwalifikacji zawodowych trenera/szkoleniowca bhp w sektorze budowlanym, które opisuje się w
kategoriach działań, zadań, umiejętności i wiedzy , jednostek kompetencji / uczenia się i korespondencji między jednostkami i przypisanymi do
nich punktami kredytowymi, ujętymi w ramach zawodu "Trener/szkoleniowiec bhp w budownictwie".

Sekcja A – działania, zadania, umiejętności, wiedza, kompetencje / jednostki wyników nauczania dla
kredytów ECVET odnoszących się do szkolenia transwersalnych kompetencji
Kompetencje

Kompetencje /
Obszary działań

Działania

Zadania

Umiejętności i wiedza

jednostki

Kredy-ty

wyników

ECVET

nauczania

(ULO)

(ULO)
Udział w rekrutacji uczniów i Znajomość technik prowadzenia Wsparcie dla
administracji
marketingu
wywiadu i procedur rekrutacji
interwencji
Znajomość podstaw HRM
Udział w selekcji uczniów

Organizacja i
Administracja

planowanie

szkoleniowej i
projektów,
uczestnictwo w
organizacji,
Notowanie własnych działań
Znajomość procedur śledzenia / planowaniu i
Planowanie i organizacja
notowania postępów uczniów i
zarządzaniu nimi
kursów
dróg rozwoju umiejętności ICT

Notowanie postępów
uczniów

Umiejętności
negocjacyjne/notowania
postępów w nauce

Praca zespołowa i
współpraca z całym
zespołem

Umiejętność pracy w zespole i
komunikatywność

Wprowadzanie nowych
współpracowników
Pisanie aplikacji projektów

/części

Kredy-ty

jednostek

ECVET

wyników

(części

nauczania

ULO)

(części ULO)
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Uczestnictwo w
organizowaniu
administracyjnym i
planowaniu
interwencji
szkoleniowych

5

Uczestnictwo w

5

Znajomość procesów
wprowadzających
Znajomość krajowych i

Ustanawianie współpracy
Wynajdywanie możliwości
dofinansowania

Szkolenie

Zarządzanie

Zarządzanie projektami

projektem

Planowanie i uzupełnianie
finansów projektu

Planowanie

międzynarodowych zasobów
rozwoju i ich warunków
Umiejętność i wiedza na temat
zarządzania projektami
Wiedza i umiejętności
zarządzania budżetem
Umiejętność pracy w zespole i
komunikatywność

Raportowanie

Zdolności intelektualne

Projektowanie kursów /
programów (we współpracy
ze współpracownikami i
firmami)

Znajomość programów: celów i
zdefiniowanych wyników
nauczania

Planowanie wydarzeń
szkoleniowych i procesów:
struktura, zawartość i
materiały

Znajomość teorii nauczania i
strategii nauczania

Planowanie i
dostarczanie
interwencji
Znajomość narzędzi i źródeł dla szkoleniowej i
możliwości uczenia
Analiza i branie pod uwagę analizy potrzeb i zrozumienie ich
się, ułatwianie
wpływu na wyniki szkolenia
potrzeb uczniów i rynku
nauki i rozpoznanie
Znajomość krajowej i
pracy
oraz ewaluacja
międzynarodowej polityki
Odnoszenie szkoleń do
procesów i
edukacji
politycznych i społecznych
wyników nauczania
Umiejętności językowe
priorytetów
Świadomość rozwoju w rynku
Odnoszenie szkoleń do
pracy i rozpoznanie jego
szerszego świata
odniesienia do szklenia

Umiejętność adaptacji treści
szkolenia do możliwości ucznia

Ustawianie indywidualnych Umiejętność pracy zespołowej i
planów szkolenia
negocjacji
Organizacja szkoleń w
miejscach pracy we
współpracy z firmami

organizowaniu
administracyjnym i
zarządzaniu
interwencjami
szkoleniowymi

30

Planowanie
interwencji
szkoleniowych i
możliwości uczenia
się, zgodnie ze
zweryfikowanymi
potrzebami i
priorytetami

6

Ułatwienie w
nauce

Zarządzanie i dostarczanie
procesów nauczania i
wydarzeń
Łączenie szkolenia z
praktyką
Ułatwianie uczenia się
Wsparcie, motywacja i
prowadzenie uczniów
Radzenie sobie z
utrudnieniami
Tworzenie i wykorzystanie
Współpraca z domami
Wsparcie i prowadzenie
uczniów w przejściu do
treningu praktycznego w
pracy i na rynek pracy

Znajomość technik i teorii
nauczania
Umiejętność przekazywania
informacji w sposób przejrzysty i
efektywny
Umiejętność dostarczania szkoleń
w elastyczny i zróżnicowany
sposób
Kontrola nad środowiskiem
nauczania, np. wirtualnym
Dorobek na gruncie zawodowym,
zarówno krajowym jak i
międzynarodowym
Znajomość trudności w nauce i
psychologii
Umiejętność odkrycia i
zidentyfikowania trudności w
nauce
Znajomość teorii i technik
doradztwa i pomocy
Świadomość problemów równości
i sprawiedliwości, potrzeb
edukacji specjalnej i
wielorasowiec
Znajomość zarządzania salą
wykładową w teorii i praktyce
Umiejętność stworzenia
bezpiecznego środowiska
szkoleniowego i kontrolowania
zależności między uczniami
Umiejętności interpersonalne
Znajomość świata pracy, rozwoju
na własnym rynku
Znajomość teorii, technik i

Dostarczanie
interwencji
szkoleniowych i
szans na uczenie
się dostosowanych
do jednostek i
grup, ułatwianie i
towarzyszenie im w
procesie nauki i
kwalifikacji
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narzędzi oceny

Administrowanie
diagnostycznymi testami
umiejętności

Ocena i
ewaluacja

Rozpoznanie i
ewaluacja
procesów i
wyników nauczania

6

Zapewnianie
własnego, ciągłego,
zawodowego

3

Ocena osiągnięć uczniów w
nauce (we współpracy z
innymi pracownikami i
Posiadanie globalnego
trenerami)

zrozumienia zależności szkolenia
do szkoleń opartych o pracę

Monitorowanie trenerów
wewnątrz firmy

Umiejętności interpersonalne

Informacje zwrotne
wspierające naukę uczniów i
zawodowy rozwój trenerów

Rozwój i kontrola

Rozwijanie się we własnej
Rozwój własny dziedzinie np. Wybór i
czytanie branżowej

Świadomość wagi własnego PD
dla swojej pracy

Zapewnianie
własnego, ciągłego,
zawodowego

10

literatury

rozwoju i
Możliwość odniesienia się do
wspieranie rozwoju
Planowanie własnego
własnego doświadczenia i
organizacyjnego z
długoterminowego rozwoju rozpoznanie potrzeb umiejętności
odniesieniem do
zawodowego (PD)
(zawodowych, pedagogicznych, zasad i metod
dydaktycznych, osobistych)
Poszukiwanie szans na
kontroli jakości

jakości

ciągły rozwój zawodowy
(CPD)
Udział w CPD

Odnotowanie i
utrzymywanie udziału w
CPD
Rozwój
instytucji /
miejsca
pracy / firmy

Umiejętność wprowadzenia
własnej, nowej wiedzy do
nauczania
Umiejętność przeniesienia
własnego rozwoju w dziedzinie
na nauczanie
Znajomość teorii organizacji

Wkład w rozwój
nauczania
departamentów i instytucji Świadomość znaczenia
Tworzenie nowych
organizacji, metod i
materiałów wewnątrz
zespołów i projektów
Tworzenie szkoleń w
miejscach pracy we
współpracy z firmami
Tworzenie zaopatrzenia
szkoleniowego organizacji

rozwoju

instytucjonalnego podejścia do
rozwoju
Polityka i inicjatywa rządowa
Priorytety i praktyki pracowników
Znajomość międzynarodowych
celów, priorytetów i narzędzi
Umiejętność projekcji pracy:
umiejętności zarządzania i pracy
zespołowej, interpersonalna i
międzykulturowa świadomość
Znajomość kluczowej
misji/procesów biznesowych i
rutyn administracyjnych
instytucji/firmy
Świadomość wagi rozwoju
prowizji szkoleniowych dla
jakości szkolenia
Umiejętności interpersonalne i
komunikatywność

Wspieranie rozwoju
zaopatrzy cieli VET,
nieformalnych i
formalnych
kontekstów
nauczania
organizacji

3

Wkład w kontrolę jakości
instytucji

Kontrola
jakości (QA)

Znajomość teorii, zasad,
systemów i narzędzi QA
Udział w tworzeniu narzędzi Znajomość celów i użycia
kontroli jakości
wyników cyklu kontroli jakości
Umiejętność planowania
Zbieranie informacji zwrotnych i
procedur QA
danych
Umiejętność notowania i analizy
Wkład w aplikowanie
informacji zwrotnych
rezultatów QA w rozwój
Umiejętność wykorzystania
instytucji
informacji zwrotnych i rezultatów
QA do poprawienia działania
Planowanie usprawnień
organizacji

Odnoszenie się do
zasad i narzędzi QA
w działaniach firmy
i własnych

4

Udzielanie się w
tworzeniu
wewnętrznych sieci
we własnej
organizacji
udział w
wewnętrznych
sieciach i zespołach
oraz promowanie
uczenia się
współpracowników
nich
Udział w tworzeniu
zewnętrznych sieci
własnej organizacji,
współpraca z
organizacjami
edukacyjnymi i
zawodowymi,
sieciami, światem
pracy i produkcji,
również na
poziomie
międzynarodowym

5

Samoocena

Udział w zespołach i sieciach
wewnątrz instytucji

Internal
networking

Tworzenie sieci

Tworzenie własnych
instytucji przez sieci i
zespoły
Promowanie nauczania
współczłonków zespołów i
sieci

Wiedza na temat efektywnej
pracy zespołowej
Znajomość zarządzania zmianami
Zdolność do pracy z i wspierania
współpracowników
Posiadanie umiejętności
interpersonalnych i
komunikatywność

Umiejętność rozpoznania i
Współpraca z zewnętrznymi
sieciami edukacyjnymi np. Innymi odnalezienia zewnętrznych ciał
(krajowych i międzynarodowych)
instytucjami edukacyjnymi
celem współpracy
Świadomość szans na
Współpraca z udziałowcami ipowstawanie międzynarodowych
sieci
rynkiem pracy
Udział w międzynarodowych Znajomość polityki krajowej UE i
międzynarodowej
sieciach i współpracy
Wiedza dotycząca integracji do
Umiędzynaradawianie
nauczania i programu w
zawartości
perspektywie międzynarodowej
Tworzenie sieci ze światem pracy

External
networking

Udzielanie się w
wewnętrznych i
zewnętrznych
sieciach
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5

Odnajdowanie partnerów
współpracy np. dla projektów /
mobilności

Uczestnictwo w sieciach
zawodowych

Znajomość narzędzi UE (ECVET,
EQF, Europass)
Świadomość istnienia wirtualnych
zawodowych i szkoleniowych
społeczności

działania, zadania, umiejętności, wiedza, kompetencje /
jednostki wyników nauczania dla kredytów ECVET odnoszących się
do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy
Sekcja B –

Podsekcja wspólna

Kompeten
Obszary
działań

/ jednost
Działania

Zadania

Umiejętności i wiedza

wyników

nauczani
(ULO)

Określanie wymagań Posiadanie umiejętności Legislacji Bezpieczeństwa i Dostarczanie
Zdrowia UE w dostarczaniu efektywnych szkoleń i interwencji
Legislacji
oceny, dokonywaniu osądu co do wymogów
szkoleniowyc
Bezpieczeństwa i
Legislacji Bezpieczeństwa i Zdrowia UE w poziomie możliwości na
Zdrowia UE dla
bezpieczeńumiejętności i szkolenia uczącego się, do
na temat
bezpieczeńs
szkoleń (w
współpracy
z
odpowiednimi
władzami
Legislacji
stwa i zdrowia szczególności:
twa i
zewnętrznymi i do interpretacji szerokiej gamy
Bezpieczeństw
pracowników określanie wymagań dokumentów związanej z Legislacją
Zdrowia UE
zdrowia
umiejętności dla
Bezpieczeństwa i Zdrowia UE
w miejscu
specyfikacji szkoleń i Znajomość definicji umiejętności Legislacji
pracownikó pracy
dla kontekstu
Bezpieczeństwa i Zdrowia UE, i metodologii
w w pracy
szkolenia oraz
potrzebnej do określenia poziomów umiejętności
utylizacja poddanych Znajomość polityki UE dotyczącej integracji
walidacji narzędzi i
Legislacji Bezpieczeństwa i Zdrowia UE w szkolenia
innych źródeł
Znajomość dyrektyw UE na temat Zawodowego
informacji mających bezpieczeństwa i zdrowia: OSH Framework
na celu określenie
Directive (Dyrektywa: 89/391) i dyrektywy o
miejscach pracy, wyposażeniu, oznakowaniu,
innych, istniejących
osobistym ekwipunku ochronnym, wystawieniu na
umiejętności lub
uczących się Legislacji czynniki chemiczne i bezpieczeństwie chemicznym,
wystawieniu na zagrożenia fizyczne, wystawieniu
Bezpieczeństwa i
na czynniki biologiczne, Prowizje dotyczące
Zdrowia UE)
Szkolenia z Szkolenia na
temat zasad
zasad

nakładu pracy, ergonomii i zagrożeń
psychosocjalnych, Prowizje specyficzne dla sektora
i specyficzne dla pracownika (konkretnie
Dostosowywanie
dyrektywa 94/33 na temat ochrony młodych ludzi
programu do rozwoju
w pracy, dyrektywa 92/57 na temat implementacji
umiejętności Legislacji minimalnych wymogów bezpieczeństwa i zdrowia
Bezpieczeństwa i
na tymczasowych lub mobilnych placach budowy,
Zdrowia UE
dyrektywa 91/383 o uzupełniających sposobach
(konkretnie: wybór i promowania usprawnień w bezpieczeństwie i
dostosowanie lub
zdrowiu w pracy dla pracujących ze sztywnym
tworzenie materiałów czasem zatrudnienia lub z tymczasowym
związkiem zatrudnienia, dyrektywa 2006/54 –
nauczania i oceny,
które są odpowiednie równe szanse, dyrektywa 2002/73 – równe
traktowanie, itd.).
dla specyfikacji
Znajomość Wskazówek na temat Bezpieczeństwa
szkoleniowych
zawodowego i Zdrowia UE: Instrukcja do oceny
Legislacji
ryzyka w pracy – dyrektywa 89/391, Wspólnotowa
Bezpieczeństwa i
strategia 2007-2012 na temat zdrowia i
Zdrowia UE,
bezpieczeństwa w pracy na wysokości, Praktyczne
kontekstów szkolenia i wskazówki na temat nie konstrukcyjnej naturze
uczących się,
zabezpieczeń zdrowia i bezpieczeństwa
wprowadzanie
pracowników przed zagrożeniami chemicznymi,
strategii wsparcia w Ustalenie na temat ochrony zdrowia pracowników
nauce
poprzez wykorzystanie krzemu krystalicznego i
produktów zawierających go, Nie wiążące
wspomagających

uczących się w
rozwoju wymaganych
umiejętności
Legislacji
Bezpieczeństwa i
Zdrowia UE, i
nieprzerwane
monitorowanie i
ewaluacja podejść do
określenia miejsca dla
usprawnienia)

wskazówki do dobrej praktyki dla wymogów
minimalnego bezpieczeństwa i zdrowia odnośnie
wystawienia pracowników na czynniki fizyczne
(hałas), Nie wiążące wskazówki do dobrej praktyki
minimalnych wymogów zdrowia i bezpieczeństwa
dotyczące wystawienia, pracowników na fizyczne
czynniki (wibracje), Rekomendacja 1999/519 na
temat ograniczeń wystawienia na pola
elektromagnetyczne, wskazówki UE dotyczące
kontroli i prewencji podroży związanych z
legionelozą, Ramy porozumienia na temat
przemocy i nękania w pracy, Ramy porozumienia i

Sekcja C -

działania, zadania, umiejętności, wiedza, kompetencje / jednostki

efektów i kredyty ECVET odnoszące się do szkolenia kompetencji w sprawach
bezpieczeństwa w budownictwie

Polskie uzupełnienie

Kompetenc

jednostk
Obszary działań

Działania

Zadania

Umiejętności i wiedza

efektów

nauczani
(ULO)

Szkolenie z
zasad

Szkolenia w
polskich przepisów
krajowych

bezpieczeństwa dotyczących
i zdrowia

bezpieczeństwa i

pracowników w zdrowia
miejscu pracy
w
budownictwie

pracowników w
miejscu pracy w
sektorze

Dostosowanie programu
do rozwoju polskiego
bezpieczeństwa i
umiejętności w
prawodawstwie
Wiedza o prawnych ramach
dotyczącym bhp w
profilaktyki BHP w budownictwie
odniesieniu do sektora
budowlanego w
zależności od konstrukcji
ustawy (kod) i innych
przepisów sektorowych

budowlanym

Dostosowanie programu
do rozwijania
zakresie
zakresie
umiejętności w
konkretnych
konkretnych
konkretnych
zagrożeniach,
środków BHP i
zagrożeń,
dot.środków
procedur
zapobiegawczych i
środków
bezpieczeństwa
procedur
zapobiegawczy prewencyjnego dla bezpieczeństwa dla
pracodawców i kadry
ch i procedur
pracodawców i
zarządzającej
bezpieczeństwa menedżerów
Szkolenie w

Zapewnienie
interwencji
szkoleniowych
możliwości ucz
się na poziomie
sektorowym w
budownictwie o
polskim
prawodawstwie
Bezpieczeństw
Zdrowia

Szkolenie w

−

-Wiedza na temat profilaktyki
BHP w zarządzaniu firmą.

−

-Wiedza na temat ryzyka i
odpowiedzialności na placach
budowlanych.

−

-Wiedza na temat
niebezpiecznych substancji i
czynników w działalności
budowlanej.

−

-Wiedza związana z funkcją,
obowiązkami i
odpowiedzialnością
kierowników w zakresie
zapobiegania ryzyku
zawodowemu.

−

-Wiedza dotycząca organizacji
profilaktyki w firmie.

−

-Wiedza na temat
opracowywania planów
bezpieczeństwa i badań.

−

-Wiedza o kosztach wypadków
i rentowność prewencji.

−

-Wiedza związana z
podstawowych praw i
przepisów dotyczących
zapobiegania.

−

-Wiedza na temat organów i
instytucji uczestniczących w
zarządzaniu prewencji.

w
budownictwie

Zapewnienie
interwencji
szkoleniowych
możliwości ucz
się na konkretn
zagrożeniach,
środkach
zapobiegawczy
procedurach
bezpieczeństwa
budownictwie

Szkolenie w
zakresie

Dostosowanie programu
do rozwijania
konkretnych
umiejętności w
zagrożeń, środków
konkretnych
zapobiegawczych zagrożeniach, o
środkach
oraz procedur
zapobiegawczych oraz
bezpieczeństwa dla
procedurach
kadry kierowniczej bezpieczeństwa dla
średniego szczebla kadry kierowniczej
średniego szczebla
(technika,

−

Wiedza o wdrożeniu
profilaktyki BHP w firmie.

−

wiedza dotycząca ryzyka w
zakresie BHP w stanowiskach
pracy budowlanych

−

wiedza związana z rodzajami
ryzyka i technik
zapobiegawczych

−

Interpretacja planów
bezpieczeństwa i badania

−

określenia głównych obszarów
ryzyka i specyficznych
zagrożeniach (wiedza o
niebezpiecznych substancji i
czynników w działalności
budowlanej).

−

Wiedza o ryzyko związane z
działalnością maszyn
budowlanych organizacji.

−

Wiedza o koordynacji BHP w
różnych rodzajach działalności.

−

-wiedza związana z pierwszej
pomocy i środków
nadzwyczajnych.

−

Wiedza o zagrożeniach w
stanowiskach pracy
budowlanych.

−

Wiedza o niebezpiecznych
substancji i czynników w
pracowników działalności
zawodowej.

−

wiedza na temat zagrożeń
związanych z działalnością
maszyn budowlanych

−

wiedza związana z rodzajami
ryzyka i technik
zapobiegawczych.

−

wiedza związana z jak
planować harmonogramy i fazy
profilaktyki.

−

Wiedza o strukturach i
organach zaangażowanych w
zarządzanie prewencją.

−

wiedza w zakresie praw i
obowiązków pracowników.

−

Wiedza dot. podstawowych
ustaw i przepisów dotyczących
zapobiegania.

brygadzisty, itp.)

Dostosowanie programu
do rozwijania
zakresie
umiejętności w
konkretnych
konkretnych
zagrożeniach, o
zagrożeń, środków
środkach
zapobiegawczych i zapobiegawczych i
procedurach
procedur
bezpieczeństwa dla
bezpieczeństwa dla
pracowników
Szkolenie w

pracowników

Dostosowanie programu
do rozwijania
zakresie
umiejętności w
konkretnych
konkretnych
zagrożeń, środków zagrożeniach, środkach
zapobiegawczych i
zapobiegawczych i
procedurach
procedur
bezpieczeństwa dla
bezpieczeństwa dla różnych zawodów
budowlanych i form
różnych zawodów
działalności
Szkolenie w

−

wiedza dotycząca określonych
czynności zawodowych oraz
ryzyka zgodnie z zawodowymi
kodeksami i standardami.

−

wiedza dotycząca określonych
rodzajów prac budowlanych
oraz ryzyka według polskiego
prawa.

−

Wiedza z podstawowych
technik zapobiegawczych
stosowanych w odniesieniu do
tych zagrożeń.

−

podstawowa wiedza na temat
procedur oceny ryzyka dla
poszczególnych działań

−

wiedza dot. pomocniczych
środków, maszyn, sprzętu i
narzędzi wykorzystywanych w
realizacji konkretnych zadań i
zagrożeń z nimi związanych.

−

Wiedza w jaki sposób
weryfikować i analizować
miejsce pracy i jego otoczenie

−

Wiedza temat praw i
obowiązków pracowników.

budowlanych i
form działalności *

* Ten rodzaj aktywności zależy od wymaganego rodzaju kształcenia zawodowego lub działalności
(dot. firmy oraz wymagania pracodawcy i wyboru trenera)

Polskie uzupełnienie
Kompetencje / jednostki Kredy-ty
Obszary działań

Działania

wyników nauczania

ECVET

(ULO)

(ULO)

Kompetencje /

wyników

(czę

Zapewnić działania szkoleniowe
Szkolenie z polskich
i możliwości uczenia się
Szkolenie z zasad
przepisów krajowych
przewidziane w polskim
bezpieczeństwa i
dotyczących
prawodawstwie dotyczącym
zdrowia pracowników w bezpieczeństwa i
Bezpieczeństwa i Zdrowia w
miejscu pracy
zdrowia pracowników w
Pracy
miejscu pracy

15

Zapewnić działania szk
uczenia się przewidzian
prawodawstwie Bezpie
Pracy

Całkowita liczba kredytów ECVET

15

Całkowita liczba kred

