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Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników związanych z ochroną środowiska
1. Projekt THESEIS
Celem projektu THESEIS jest opracowanie i
upowszechnienie
wśród
potencjalnie
zainteresowanych osób, pracujących w
sektorach gospodarki związanych z ochroną
środowiska (eko-przemysł), innowacyjnego
modelu
szkoleniowego
w
dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), który
będzie wykorzystywać możliwości stwarzane
przez internetowe środowisko nauczania (elearning).
Koncepcja projektu zakłada wypracowanie
zasad szkolenia w zakresie BHP w ekoprzemyśle zgodnie z potrzebami uczących
się, jak również promowanie nowoczesnego
podejścia do kształcenia i doskonalenia
zawodowego
kadr
z
zastosowaniem
różnorodnych,
zindywidualizowanych
rozwiązań, pomagających osobom uczącym
się w aktywnym kształtowaniu swojego
rozwoju zawodowego.
Model szkoleniowy zostanie opracowany i
wdrożony w kilku krajach UE przy
zastosowaniu
wspólnego
podejścia,
zakładającego
aktywne
zaangażowanie
uczestników
szkoleń
w
definiowanie
oczekiwanych
efektów
szkolenia
i
projektowanie usług przydatnych w procesie
nauczania,
a
także
przewidującego
wykorzystanie niezbędnych narzędzi do
analizowania i projektowania wszystkich
etapów ważnych w procesie powstawania
materiałów
dydaktycznych
dotyczących
szkolenia zawodowego pracowników ekoprzemysłu.

Zgodnie z ostatnimi badaniami, potrzeby
szkoleniowe
dotyczące
uzyskania
odpowiednich umiejętności i kompetencji w
zakresie zagadnień BHP w unijnym ekoprzemyśle otrzymały pierwsze i drugie miejsce
w rankingu wszystkich potrzeb szkoleniowych
w tym sektorze. W związku z tym przy
sporządzaniu w ramach projektu materiałów
dydaktycznych będą brane pod uwagę
potrzeby szkoleniowe pracowników z tego
sektora
gospodarki,
zidentyfikowane
w
procesie ich ankietyzacji, a także wymagania
zawarte w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla
pracowników tej branży, istniejących w 8
krajach UE uczestniczących w projekcie (tj. w
Polsce, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Grecji,
Niemczech, Republice Czeskiej i Szwecji).
W projekcie założono, że wdrożenie nowego,
nowatorskiego
modelu
szkoleniowego
przyniesie
wiele
korzyści
zarówno
przedsiębiorstwom
jaki
i
pracownikom
działającym
w
sektorach
gospodarki
związanych z ochroną środowiska (m. in.
poprawi warunki pracy oraz zminimalizuje
ryzyko awarii/zagrożeń). Ponadto umożliwi
pracownikom udział w procesie uczenia się
przez całe życie (kształcenie ustawiczne) oraz
ułatwi planowanie rozwoju swojej kariery
zawodowej, a także będzie zachęcać do pracy
w sektorach związanych z ochroną środowiska
jako oferujących lepsze i bezpieczniejsze
warunki pracy oraz przyczyniać się do
podnoszenia kompetencji i umiejętności
pracowników zatrudnionych w eko-przemyśle,
zwiększającego mobilność siły roboczej na
europejskim rynku.

Niniejszy newsletter opracowano w ramach projektu THESEIS,
który jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej.
Zaprezentowane w nim informacje odzwierciedlają poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi prawnej odpowiedzialności
za jakiekolwiek skutki wynikające z ich wykorzystania.

Projekt THESEIS
Szkolenia
w zakresie
bezpieczeństwa
i higieny pracy
pracowników
związanych z
ochroną środowiska
Projekt THESEIS został
dofinansowany w ramach
Wielostronnych Projektów
LEONARDO DA VINCI dla
rozwoju innowacji, stanowiących element programu
edukacyjnego
Unii
Europejskiej „Uczenie się
przez całe życie” (umowę
dotacyjną
o
numerze
referencyjnym
20113988/001-001 podpisano w
dniu 11.11.2011 r.)

Partne rz y T HES EIS :
SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries
of Northern Greece
Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Occupational Safety
Research Institute
Finnish Institute of
Occupational Health
Swedish TelePedagogic
Knowledge Centre
Instytut Ochrony
Środowiska-Państwowy
Instytut Badawczy
Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

Propozycja
projektu
THESEIS
została
zgłoszona w ramach Europejskiego Programu
Szkolenia Zawodowego - Leonardo da Vinci
(LdV). Komisja Europejska zaakceptowała
projekt w czerwcu 2011 r. Jego realizację
rozpoczęto w dniu 1.11.2011 r. Ogólny budżet
projektu, którego realizację zaplanowano na 2
lata, wynosi 533 264 Euro. W ramach
Programu
LdV
projekt THESEIS
jest
dofinansowany w 75%.

2. Eko-przemysł w UE a projekt
THESEIS
Fakty
i
liczby
[1]
eko- przemysłu

dotyczące

unijnego

Zgodnie z definicją OECD i Eurostat’u, do ekoprzemysłu
zalicza
się
“…takie
(zidentyfikowane) sektory, w których główna
lub pewna część działalności podejmowana w
celu produkcji dóbr i świadczenia usług
związana jest z zapobieganiem, ograniczaniem
i minimalizowaniem zanieczyszczenia wód,
powietrza i gleb lub poprawą ich ochrony jak
również
z
rozwiązywaniem
problemów
dotyczących odpadów, hałasu i ekosystemów.”
Najważniejszą cechą europejskiego ekoprzemysłu w porównaniu do innych sektorów
przemysłowych
jest
niewątpliwie
jego
różnorodność. Obejmuje on bardzo różne
rodzaje
działalności
od
wysokospecjalistycznych, złożonych i nowatorskich
działań związanych z odnawialnymi źródłami
energii i ograniczaniem emisji zanieczyszczeń
do poszczególnych komponentów środowiska,
do sprawdzonych już rozwiązań z zakresu
dostarczania i uzdatniania wody czy recyklingu
i unieszkodliwiania odpadów.
Poszczególne podsektory charakteryzują się
zróżnicowaną innowacyjnością i potencjałem
technicznym, co wpływa na odmienne
możliwości tworzenia wartości dodanej. Małe i
średnie
przedsiębiorstwa
(SMEs)
są
szczególnie obecne na nowych rynkach tzw.
regulowanych,
takich
jak
kontrola
zanieczyszczeń powietrza i eko-budownictwo.
Natomiast w podsektorach o dłuższej tradycji,
takich jak gospodarka odpadami, największą
rolę
odgrywają
duże
przedsiębiorstwa
międzynarodowe, dla których SMEs stanowią
jedynie bazę (gromadzącą, sortującą i ew.
przetwarzającą
odpady,
a
następnie
przekazującą
odzyskane
materiały
do
większych przedsiębiorstw).

W badaniach nad konkurencyjnością ekoprzemysłu w UE wykorzystano metody, które
bazują na danych dotyczących wydatków
ponoszonych
na
ochronę
środowiska.
Szacowany, roczny obrót tego sektora wyniósł w
2008 r. ponad 300 mld €, czyli ok. 2,5% PKB w
UE. W ostatnich latach odnotowano jednak
znaczne tempo rozwoju tej gałęzi gospodarki
wynoszące 7-8 % rocznie, podczas gdy wg
informacji z lat wcześniejszych, przeciętny wzrost
wynosił ok. 2% na rok. Udział czterech
największych
sektorów
eko-przemysłu,
tj.
gospodarki odpadami (30%), zaopatrzenia w
wodę (21%), gospodarki ściekowej (13%) i
recyklingu odpadów (13%), stanowił w 2008 r. ok.
¾ szacowanego obrotu wszystkich sektorów
[1]
gospodarki związanych z ochroną środowiska .
Zatrudnionych w unijnym eko-przemyśle było w
tym samym roku ok. 3,4 miliona osób.
Zasadność realizacji projektu THESEIS
Dotychczas pracownikom zatrudnionym w
sektorach gospodarki związanych z ochroną
środowiska oferowano programy szkoleniowe
ukierunkowane na poprawę kwalifikacji ściśle
zawodowych, głównie w zakresie aspektów
technicznych/technologicznych.
Potrzeby
szkoleniowe dotyczące nabycia umiejętności i
kompetencji w zakresie zagadnień BHP uzyskały
największy priorytet stosunkowo niedawno, a
wyniki szeroko zakrojonych badań prowadzonych
w krajach europejskich, jak również publikacje
dostępne w UE, potwierdzają, że brak jest
materiałów szkoleniowych ukierunkowanych na
specyficzne potrzeby sektora eko-przemysłu
dotyczące szkoleń zawodowych i kształcenia
ustawicznego
zatrudnionych
pracowników
w zakresie
BHP.
Nieliczne
inicjatywy
podejmowane w tym obszarze w ostatnich latach
były ograniczone tylko do wybranych działalności.
Ponadto były one oparte na konwencjonalnych
sposobach szkolenia, które nie uwzględniają
dostarczenia
„nauczycielom
i
uczniom”
odpowiednich mechanizmów służących do oceny
rozwoju szkolących się osób i do oceny postępów
w zakresie osiągania przez nie zamierzonych
kompetencji.
Cele i zakres projektu THESEIS korespondują
zarówno z wysokimi wymaganiami w zakresie
BHP wobec fachowców z sektorów gospodarki
związanych z ochroną środowiska, jak i z
priorytetami polityki UE odnoszącymi się do
zrównoważonego rozwoju i „zazieleniania” całej
unijnej
gospodarki,
co
w
średniej
i
długookresowej
perspektywie
będzie
determinować wysoki poziom popytu na
oczekiwane rezultaty tego projektu.

Niniejszy newsletter opracowano w ramach projektu THESEIS,
który jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej.
Zaprezentowane w nim informacje odzwierciedlają poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi prawnej odpowiedzialności
za jakiekolwiek skutki wynikające z ich wykorzystania.

Projekt THESEIS
Szkolenia
w zakresie
bezpieczeństwa
i higieny pracy
pracowników
związanych z
ochroną środowiska
Projekt
THESEIS
został
dofinansowany w ramach
Wielostronnych
Projektów
LEONARDO DA VINCI dla
rozwoju innowacji, stanowiących element programu
edukacyjnego
Unii
Europejskiej „Uczenie się
przez całe życie” (umowę
dotacyjną
o
numerze
referencyjnym 2011-3988/001001
podpisano
w
dniu
11.11.2011 r.)

Partne rz y T HES EIS :
SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of
Northern Greece
Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Occupational Safety
Research Institute
Finnish Institute of
Occupational Health
Swedish TelePedagogic
Knowledge Centre
Instytut Ochrony
Środowiska-Państwowy
Instytut Badawczy

Ze względu na fakt, że zasady zielonej i
zrównoważonej gospodarki stają się coraz
bardziej powszechne zarówno w Europie jak i
w innych częściach świata, projekt jest okazją
do promowania zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy jako jednej z podstaw
ekorozwoju. Zrównoważone produkty, procesy
i technologie, poza ochroną środowiska i
konsumentów, powinny również zapewniać
ochronę pracowników. Tak zwane zielone
działalności
muszą
być
działalnościami
bezpiecznymi, a eko-przemysł może pokazać
w jaki sposób to osiągnąć.
Zakres projektu obejmuje opracowanie,
pilotowe
przetestowanie,
walidację
i
upowszechnienie
nowatorskiego
modelu
szkoleniowego w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, ukierunkowanego na potrzeby
pracowników zatrudnionych w eko-przemyśle.

3. Platforma szkoleniowa VCP
Wersja demonstracyjna modelu kształcenia i
szkolenia zawodowego (Vocational Education
and Training - VET) przygotowywanego w
ramach projektu THESEIS bazuje na pracy
grupowej i wykorzystuje wszystkie niezbędne
usługi służące nauczaniu, udostępnione przez
Wirtualną Platformę Wspólnoty THESEIS (VCP
THESEIS), w celu przygotowania kursów
szkoleniowych.
VCP THESEIS jest narzędziem działającym w
trybie online, które pozwala wszystkim
członkom THESEIS na dostęp do określonych
materiałów, grup i usług z każdego miejsca na
świecie za pomocą przeglądarki internetowej.
Każda usługa odgrywa ważną rolę w tworzeniu
grup współpracy online, jak również we
wzajemnym komunikowaniu się pomiędzy
uczestnikami projektu oraz wymianie i
publikowaniu różnych informacji.
Wersja demonstracyjna jest dostępna jedynie
dla członków konsorcjum realizującego projekt,
dopóki nie zostanie osiągnięty konsensus
odnośnie jego funkcjonalności.
Końcowa wersja modelu VET-THESEIS będzie
zawierać wszystkie moduły szkoleniowe wraz z
zawartością merytoryczną (jej udostępnienie
zaplanowano 30.04.2013 r.).

Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

Ponadto dodany został bezpośredni link do
VCP
THESEIS,
poprzez
którą
będą
opracowywane i udostępniane materiały
dydaktyczne w zakresie BHP, zgodnie ze
zidentyfikowanymi potrzebami eko-przemysłu.
Na
obecnym
etapie
zainteresowani
użytkownicy mogą uzyskać jedynie informacje
o funkcjonowaniu tej platformy szkoleniowej.
Portal internetowy dedykowany projektowi
THESEIS będzie regularnie uaktualniany, w
miarę dokonywanych postępów w realizacji
projektu. Portal jest dostępny w języku
angielskim
oraz
w
językach
krajów
realizujących projekt THESEIS .
Odwiedzający
ten
portal
będą
mogli
dowiedzieć się także o innych projektach
powiązanych
tematycznie
z
projektem
THESEIS oraz uzyskać do nich bezpośrednie
linki. Będą też mieli dostęp do informacji na
temat szkoleń zawodowych w europejskim
eko-przemyśle, w tym seminariów i konferencji.
5. Spotkanie inaugurujące
Spotkanie inaugurujące realizację projektu
THESEIS odbyło się w Brukseli w dniach 1718.01.2012 r., w przeddzień spotkania
organizowanego przez EACEA (europejską
Agencję
Wykonawczą
ds.
Edukacji,
Audiowizualizacji i Kultury) dla beneficjentów
koordynujących nowe projekty uruchomione w
ramach unijnego programu LdV. Gospodarzem
spotkania
był
belgijski
Instytut
ds.
Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego
(PREVENT).
Podczas spotkania zaprezentowano wszystkie
bloki tematyczne, możliwości VCP i różne
rodzaje materiałów szkoleniowych (wykłady,
wideo-prezentacje), które mogą być użyteczne
w
kursach
wirtualnych,
jak
również
przedyskutowano
najważniejsze
aspekty
organizacyjne i finansowe istotne dla realizacji
projektu.
6. Planowane spotkania
Następne, zaplanowane spotkanie partnerów
realizujących projekt THESEIS odbędzie się w
Pradze w dniach 7-8.06.2012 r. Gospodarzem
spotkania będzie czeski Instytut Badawczy
Bezpieczeństwa Zawodowego (VUBP).

4. Portal projektu THESEIS
Portal internetowy projektu THESEIS został już
oficjalnie uruchomiony. Pełny opis projektu i
partnerów ealizujących projekt jest dostępny
przez ten portal (www.theseis-training.eu).

[1]

Study on the Competitiveness of the EU ecoindustry- Final Report – Part 1- ECORYS SCS
Group, Brussels, 9.10.2009.
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