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1. Проект THESEIS
THESEIS

Проектът

има

за

цел

разработването, тестването, утвърждаването
и разпространението

на иновативен модел

за обучение в областта за Здравословните
и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за
работниците,
управление
индустрия.

заети

в

сектора

замърсяването

в

на
еко-

От обучителната стратегията

Партн ьори на проек та

THESEIS се очаква да създаде култура на

THES EIS

обучение по аспектите на ЗБУТ

SIGMA Consultants Ltd
Федерация на
индустриите в Северна
Гърция
Гръцки Институт за
Професионално здраве
и безопасност
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Изследователски
институт по
професионално здраве
и безопасност

нуждите

на

обучаемите,

като

съгласно
ще

се

насърчават съвместните обучения с много
възможности и самоуправление.
Модела

на

обучение

се

разработва

и

изпълнява посредством използването на
поетапен, широко интерактивен съвместен
подход, включващ ранното

участие на

заинтересованите страни в проектирането
на резултатите и услуги, както и чрез
използването

на

графично

ориентирани

Финландски институт по

инструменти за анализ и проектиране на

професионално здраве
Шведски ТелеПедагогически ресурсен
център

етапите за създаването на материал за
професионално обучение.
Модела

на

обучение

ще

използва

уеб

Институт за защита на

базирана виртуална общността платформа

околната среда

(VCP), предоставяща мощна и богата онлайн

Umweltcluster Bayern

информация,

SYNTHOS Kralupy

взаимодействие и съвместна услуга за

Фондация Регионално
развитие

многоезично

мрежово

публикуване
на
информация
между
потребителите.
Според
последните
проучвания,
потребностите от обучение за придобиване
на умения, компетенции по отношение на
въпросите на ЗБУТ в Европейските екоиндустрии са класирани на първо или второ
място сред всички останали потребностите
от обучение. Следователно резултатите ще
бъдат определени, според специфичните
потребности от обучение на работниците,
които ще се идентифицират посредством
изследване заедно с проучването на
съществуващите
Национални
Рамкови
Квалификации за работниците, заети в
сектора на еко-индустрията и в осемте
европейски страни участващи в проекта (
Белгия,
България,
Чешка
Република,
Финландия, Германия, Гърция, Полша,
Великобритания).
Очаква
се,
че
адаптирането на новия иновативен модел на
обучение директно ще генерира няколко
ползи, (подобряване на условията на труд,
намаляване на рисковете и възможностите
за
произшествия),
едновременно
за
фирмите и работниците, работещи в сектора
на еко-индустрията към която са насочени. В
допълнение, това ще даде възможност на
компаниите и физическите лица да участват
в истински процес на учене през целия
живот, планиране на кариера и развитие,
както и насърчаване на нови участници в
сектора,
осигурявайки
по
добри
здравословни и безопасни условия на труд,
както и подобрени компетенции и умения,
всичко това, улеснявайки мобилността на
работната сила в зелената индустрия.

" Настоящият проект е финансиран с помощта на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява единствено възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за използването на съдържащата
се в него информация.

Предложението

Проект THESEIS
Обучение за
здраве и
безопасност за
работници от
Еко-индустрията
Проектът THESEIS се
финансира в рамките на
Програмата на обучение
през целия живот

за

THESEIS

проекта

е

третиране и основа от МСП, които събират,

в рамките на програмата за сортират и обработват в малък мащаб и
професионално
обучение подават продукцията в производството на по-

представено
Европейското

Леонардо да Винчи. Предложението е одобрено големите такива.
през м. юли 2011 год,. и реализацията му Размерът на еко-индустрията
започна на 1-

ви

Ноември 2011 год. Проектът е с изчислява

продължителност от 2 години и с общ бюджет методи,
от
533,264.00 евро. 75% от проектът са относно
финансирани

в

рамките

посредством

които

силно

на

ЕС

се

използването

разчитат

на

на

данните

извършените разходи за опазване на
програмата околната среда и които са съвместими с тези от

на

Леонардо да Винчи.

предишни изследвания. През 2008 г. заетостта
достига приблизително 3.4 милиона. Очакваше

2. Европейският индустриален сектор на
се общият оборот да бъде над 300 милиарда
„Околна среда” и необходимостта от
евро. Докато средногодишният
растеж в
проекта THESEIS
номинално изражение е около 2 % годишно в

Леонардо да ВИНЧИ

предишни

отчети,

то

текущото

изследване

Многостранни проекти за

Цифри и Факти на европейският сектор на еко

развитие на иновациите.

индустрията

(Референция на договора

Съгласно дефиницията на организацията за Четирите най-големи подотрасъла [1] заемат
икономическо
сътрудничество
и
развитие около три четвърти от общата еко индустрия, с

за безвъзмездна помощ
no

2011-3988/001-001

подписан на

11/11/2011

год.).

(ОИСР) и Евростат, еко индустриите са "онези управлението на отпадъците (30 %) като най[установими] сектори, в които основната – или голям, следван от водоснабдяването (21 %),
значителна част от дейностите се осъществяват управление на отпадните води
с първостепенната цел за производство на стоки рециклирани материали (13 %).
и

Партн ьори на проек та
SIGMA Consultants Ltd
Федерация на
индустриите в Северна
Гърция
Гръцки Институт за
Професионално здраве
и безопасност
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Изследователски
институт по
професионално здраве
и безопасност
Финландски институт по
професионално здраве
Шведски ТелеПедагогически ресурсен
център
Институт за защита на
околната среда
Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Фондация Регионално
развитие

отчита годишен размер от 7 % до 8 % .

[1]

за

%)

и

предотвратяване, Необходимостта от проекта THESEIS
ограничаване, минимизирате или коригиране на Съществува достатъчна документация относно
екологичните щети на водата, въздуха и почвата,
това, че на работниците, заети в дейности за
както и проблемите, свързани с отпадъците,
управление на замърсяването досега са
шума и екосистемите. "
предлагани програми за обучение, с цел
Основна характеристика на Европейската екоподобряването
на квалификацията им,
индустрия, в сравнение с другите индустрии е
предимно
на
техническите
аспекти.
несъмнено нейното разнообразие. Диапазона на
Потребностите
от
обучение
за
придобиване
на
типа дейности обхваща от високотехнологичните
и

услуги

(13

измерване,

комплексни

възобновяема

услуги,
енергия

компетенции
по
отношение
например умения,
контрол
на въпросите на ЗБУТ в Европейските

като
и

на
еко

замърсяването на въздуха до зрели и добре индустрии се подреждат на първо или второ
разработени

приложения

в

областта

на място сред

всички останали потребностите от

рециклирането и обработване на отпадъците.
обучение. Обширно проучване, проведено в
Това означава също така, че подотраслите имат рамките на участващите в проекта страни както и
различен
иновационен и
технологичен както публикациите
на съответните ЕС
потенциал и следователно се различават по организации, показва, че няма специално
търсене и валидиране на нови възможности за
ориентирани
към сектора на екологичната
създаване на добавена стойност. МСП особено
индустрия обучителни материали, за да бъдат
присъстват на така наречените "Регулирани
използвани за
професионалното и/или
пазари",
като
например
контрол
върху
обучението продължаващо през целия живот
замърсяването на въздуха и екологично
на заетите в сектора по въпросите на ЗБУТ.
строителство. В по-старите подотрасли вече,
Съществуват
много малко инициативи с
като третирането и събирането на отпадъците,
подобни препратки, но дори и те обхващат много
големите
мултинационални
компании
са
ограничен спектър от дейности. Освен това те се
основните участници. Рециклирането е случай с
основават на инструменти за предоставяне на
особено големи фирми в горната част веригата конвенционален тип обучение и не са
за събиране и
предназначени за предоставяне на който и да е
механизъм за оценка на развитието на
обучаемите
развити
за
постигане
на
планираните компетенции.
" Настоящият проект е финансиран с помощта на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява единствено възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за използването на съдържащата
се в него информация.

Предвижда се, че високото търсене на
специалисти в областта на ЗБУТ и сектора

Проект THESEIS
Обучение за
здраве и
безопасност за
работници от
Еко-индустрията

на управление на замърсяването на екопромишлеността,

приоритетите

на

политиката на ЕС за устойчиво развитие и
зелена

икономика

комбинирани

със

сътрудничеството и мрежовият характер на
THESEIS,

проекта

ще

доведат,

средносрочен и дългосрочен план

в
до

повишаване търсенето на резултатите от
Проектът THESEIS се

проекта THESEIS.

финансира в рамките на

Тъй като, напоследък зелените и устойчиви

Програмата на обучение

практики

през целия живот
Леонардо да ВИНЧИ
Многостранни проекти за
развитие на иновациите.

придобиват

все

повече

публичност в Европа, както и в други части
на

света,

съществува

възможност

за

насърчаване на здравето и безопасността
на работниците като основно измерение на
истинска устойчивост. Устойчивият продукт,

(Референция на договора

процес или технология трябва не само да

за безвъзмездна помощ

защитават околната среда и потребителите

no

2011-3988/001-001

но и работника. Зелените проекти трябва да

11/11/2011

бъдат безопасни и еко - индустрията може

подписан на

да покаже начините и пътя към това.

год.).

Проектът

THESEIS

има

за

разработването,

Партн ьори на проек та
THES EIS part ners
SIGMA Consultants Ltd
Федерация на
индустриите в Северна
Гърция
Гръцки Институт за
Професионално здраве
и безопасност
PREVENT

цел

тестването,

потвърждаването и разпространението на
новаторски модел на обучение в областта
на

здравето

и

безопасността

на

работниците, заети в сектора на управление
на замърсяването на еко- индустрията.
[1].

Проучване на конкурентоспособността на

еко индустрията на ЕС - Окончателен доклад
на - ECORYS SCS Group, Брюксел , 9-

ти

Октомври 2009 год.

Forschungsinstitut

3. Виртуална платформа за за обучение

Betriebliche Bildung
Изследователски
институт по
професионално здраве
и безопасност

на общността (VCP Training Platform)

Финландски институт по

необходими обучителни услуги, който са

професионално здраве
Шведски ТелеПедагогически ресурсен
център

достъпни

Институт за защита на
околната среда
Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy

Демонстрационният
VET

модел

за

обучение

се основава на стратегията

за

съвместно обучение и използва всички
от

Виртуалната

общността

платформа THESEIS (VCP) за подготовката
на курсовете на обучение.
THESEIS

VCP

е

онлайн

базиран

инструмент, който позволява на всички
членове на THESEIS, да имат достъп до
цялостното им специфично съдържание,
групи и услуги от всяко място в света с уеб

Фондация Регионално

браузър. Всяка услуга играе жизнено важна

развитие

роля в предоставянето
онлайн

общностите

на стойност

както

и

на

общуване,

споделяне и публикуване на много различни
видове информация

Демонстрационният
модул
ще
бъде
ограничен до консорциумът на проекта, до
постигането на консенсус и одобрение на
дизайна и функционалността.
Окончателната версия на модела THESEIS
VET ще съдържа всички модули за
обучение, заедно със съдържание (30ти
Април 2013 год.).
4. Стартиране на Уеб сайт на проекта
THESEIS
Уебсайтът на проекта THESEIS е официално
стартиран.
Пълното описание на проекта, както и на
партньорите на консорциума са достъпни
чрез уеб сайта. Освен това са добавени
директни връзки
към Виртуалната
общностна
платформа (VCP), към
Платформата за обучение, където ще бъдат
разработени и предоставени на обучаемите
материали за обучение по ЗБУТ. В момента
заинтересованите потребители могат да
бъдат информирани за функционирането
на платформата за обучение.
Уеб сайтът на проекта THESEIS ще бъде
редовно актуализиран относно напредъка
на проекта, резултатите и доставките. Също
така ще бъде преведен на езиците на
всички участващи в проекта страни.
Посетителите на сайта могат да бъдат
информирани за други, свързани с THESEIS
проекти и да имат директен достъп до тях,
на датите на образователните събитията за
професионално обучение, като семинари,
конференции
5. Встъпителна среща по проекта
THESEIS
Встъпителната среща по проекта THESEIS
се състоя на 17 и 18 януари 2012 г., в
Брюксел, точно преди срещата на EACEA за
новите
проекти Леонардо да Винчи.
Домакин на срещата бе
партньорът
PREVENT. По време на срещата бяха
представени аналитични описания
на
работните
пакети
на
проекта
и
функционирането
на
Виртуалната
платформа за Общността. ELINYAE също
така представи различни видове (видео,
лекции, презентации) учебен материал,
който може да се използва за уеб базирани
курсове
6. Следващи планирани действие –
събития
Следващата
планирана
среща на
партньорите по проекта THESEIS е втората
координирана среща, която ще се проведе
в Прага, на 7 и 8 юни 2012 год. Домакин на
срещата
ще
бъде
Чешкият
изследователски
институт
по
професионална безопасност (VUBP).

" Настоящият проект е финансиран с помощта на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява единствено възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за използването на съдържащата
се в него информация.

