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Utbildning om hälsa och säkerhet för arbetstagare
inom sektorn för industriell miljö
1. THESEIS Projektet

Enligt

VINCI

THESEIS projektet syftar till att utveckla,

förvärvande av färdigheter i OHS frågor,

för

testa, validera och sprida en nyskapande

europeiska miljöindustrin, har fått den första

utveckling av innovationer.

utbildning modell när gäller hälsa och

eller andra högst rankade plats bland alla

(Grant Agreement referens

säkerhet (OHS) för de arbetstagare inom

andra utbildningsbehov.

nr

sektorn för ledning av föroreningar av

Därför identifierade inlärning resultat skall

Lärande inom ramen för
LEONARDO

DA

multilaterala

projekt

2011-3988/001-001

signerad den 11/11/2011).

strategin

THES EIS part ners
SIGMA Consultants Ltd

THESEIS

eco-industrin.
räknar

lärandekultur

om

pedagogiska

med

att

skapa

OHS

aspekter

en
enligt

nyare

studier,

utbildningsbehov

för

utses enligt de särskilda utbildningsbehov för
arbetstagare

som

undersökning

via

en

forskning

tillsammans

med

lärandes behov där kollaborativt lärande med

undersökningen av de befintliga nationella

flera perspektiv och självförvaltning kommer

kvalifikationer

att främjas.

ockuperade inom eco-industrin, i alla åtta

Utbildning-modellen kommer att utvecklas

europeiska länder som deltar i projektet

och genomföras med hjälp av en stegvis,

(Belgien,

omfattande interaktiva samverkande strategi

Tyskland, Grekland, Polen, Sverige).

med tidiga berörda parters medverkan i

Man räknar med att en anpassning av den nya

Betriebliche Bildung

utformningen av inlärningsresultaten och

innovativa

Occupational Safety

tjänster,

generera

Research Institute

verktyg för analys och design etapper för

arbetsförhållanden,

Finnish Institute of

produktion

material.

möjligheten att olyckor) både för företag och

Occupational Health

Utbildning-modellen kommer att använda en

arbetstagare verksamma inom eco-industrin.

Swedish TelePedagogic

webbaserad virtuell gemenskap plattform

Det kommer vidare bemyndiga företag och

Knowledge Centre

(VCP) som kommer att ge mäktiga och rika

individer att engagera sig i sant livslångt

Institute Of Environmental

på rad information, flerspråkig interaktion och

lärande, karriärplanering och utveckling och

Protection

nätverk och samarbetsprojekt information

uppmuntra

publicering mellan användare.

garanterar hälsosammare och säkrare

Federation of Industries of
Northern Greece
Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety
PREVENT
Forschungsinstitut

Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

liksom

av

med

grafik-orienterade

yrkesutbildning

ramarna

Bulgarien,

för

arbetstagarna

Tjeckien,

utbildning-modellen
flera

nya

direkta

aktörer

kommer

fördelar

minska

i

Finland,

(förbättra

risker

sektorn,

"Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna
publikation [meddelande] avspeglar endast författarens synpunkter, och
kommissionen kan inte hållas ansvarig för all användning som får göras av
uppgifterna häri."

att

och

vilket

arbetsförhållanden
ekompetenser
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säkerhet för
arbetstagare inom
sektorn för
industriell miljö
THESEIS

projektet

har

finansierats

inom

Programmet för Livslångt
Lärande inom ramen för
LEONARDO

DA

multilaterala

projekt

VINCI
för

utveckling av innovationer.
(Grant Agreement referens
nr

2011-3988/001-001

signerad den 11/11/2011).

samt

och

färdigheter,

förbättrad

en bas av små och medelstora företag att samla

således

in, sortera och bearbeta i mindre skala och foder

underlätta rörligheten av arbetskraften inom

sin produktion till produktionen av de större.

eco-industrin.

Storleken på EU: S eco-industri har beräknats

THESEIS projektförslag lades fram i Leonardo

med hjälp av metoder som starkt åberopa

da

europeiskt

miljöskydd utgifter data och som är förenliga med

yrkesutbildningsprogram, förslaget godkändes i

de tidigare studier. I 2008 nådde sysselsättning

juli 2011 och dess förverkligande började den 1

cirka 3,4 miljoner. Den totala omsättningen var

november 2011. Den har en 2 år och en budget

uppskattningsvis mer än 300 miljarder euro.

på 533,264.00 Euro. Projektet finansieras av

Medan den genomsnittliga tillväxten i nominella

75% inom ramen för programmet LdV.

termer var cirka 2% p.a. i tidigare rapporter,

Vinci

(LdV)

aktuella studien anländer med en hastighet av

2. Europeiska Eco-branschen och

7% till 8% per år.

behovet av THESEIS projektet
Fakta och siffror inom Europeiska ekoindustrin
Enligt

definitionen

av

samarbete

Organisationen
och

för

ekonomisk

utveckling (OECD) och Eurostats, eko-industri
är "de [identifierbara] sektorerna inom vilka
viktigaste – eller en väsentlig del av –
verksamhet bedrivs med det primära syftet med
produktion av varor och tjänster att mäta,
förhindra, begränsa, minimera eller korrigera

THES EIS part ners

miljöskador till vatten, luft och jord samt problem

SIGMA Consultants Ltd

relaterade till avfallbuller och ekosystemen."

Federation of Industries of

I jämförelse med andra branscher är det stora

Northern Greece

som kännetecknet den europeiska eco-industrin

Hellenic Institute for

otvivelaktigt dess mångfald. Typ av verksamhet

Occupational Health and

sträcker sig från högteknologiska och komplexa

Safety

tjänster i t.ex. förnybar energi, kontroll av

PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Occupational Safety
Research Institute
Finnish Institute of
Occupational Health
Swedish TelePedagogic

luftföroreningar till mogen och väletablerade
program i återvinning och avfall behandling.
Detta innebär också att delsektorerna har olika
innovation och tekniska potential, och därför
varierar i att hitta och verifiera nya möjligheter
för att skapa mervärde. Små och medelstora
företag är särskilt så kallade "förordningsdrivna"

Knowledge Centre

marknader, såsom luft föroreningskontroll och

Institute Of Environmental

eco-konstruktion. Men i de äldre delsektorerna

Protection

som avfallshantering och samling är stora och

Umweltcluster Bayern

multinationella företag de viktigaste aktörerna.

SYNTHOS Kralupy

Återvinning är ett fall i synnerhet stora företag

Regional Development

överst i samlingen och bearbetnings kedjan och

Foundation

[1]

tar upp till ungefär

tre fjärdedelar av den totala eco-industrin med

[1]

ekonomiskt

De fyra största delsektorerna

avfallshantering (30%) som de största en följt av
vattenförsörjning

(21%),

hantering

av

avloppsvatten (13%), och återvunnet material
(13%).
Behovet av THESEIS-projektet
Det dokumenteras tillräckligt att arbetstagare
ockuperade i föroreningar förvaltningsverksamhet
erbjöds så långt utbildningsprogram som inriktning
till förbättring av deras kvalifikationer, framför allt
vid tekniska aspekter. Behovet av utbildning för
förvärvande av färdigheter, kompetens i frågor
som hälsa och säkerhet (OHS) fick den första eller
andra

högst

rankade

utbildningsbehov.

Som

bland
avslöjas

alla

andra

genom

en

omfattande undersökning som genomfördes i
projektet deltagande länder samt i publikationer
för respektive EU organisationer, det är ingen
utbildningsmaterial som specifikt inriktad på att
användas

av

eco-branschens

för

jobbet

i

utbildning och livslångt lärande av arbetskraften
på OHS frågor. Det finns ett fåtal initiativ med
liknande referenser men även de omfattar ett
mycket begränsat utbud av aktiviteter. Dessutom
baseras

på

konventionell

utbildning

leveransverktyg och inte är avsedda att ge någon
mekanism för att bedöma elevens utveckling mot
att uppnå avsedda kompetens.
Det kan förutses att den höga efterfrågan av

"Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna
publikation [meddelande] avspeglar endast författarens synpunkter, och
kommissionen kan inte hållas ansvarig för all användning som får göras av
uppgifterna häri."
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THESEIS

projektet

har

yrkesverksamma inom områdena för OHS och

Demonstration modulen kommer att begränsas

sektorn för ledning av föroreningar av eco-

till

industrin, prioriteringar för EU: s politik mot

godkännande på design och funktionalitet har

hållbar

uppnåtts.

utveckling

och

grön

ekonomi

Projektkonsortiet

versionen

konsensus

Den

nätverk av THESEIS projekt, leda till på en hög

modell

nivå efterfrågan på THESEIS projektresultat

utbildningsmoduler, komplett med innehåll (30

och resultat på medellång och lång sikt.

april 2013).

kommer

av

och

kombineras till tecknet samarbetsprojekt och

Slutligen, som grön och hållbara metoder blir

slutliga

tills

att

THESEIS-VET
innehålla

alla

4. Lanseringen av THESEIS Website

allt vanligare i Europa och även i andra delar
av världen, finns det en möjlighet att främja
arbetstagarnas säkerhet och hälsa som en

THESEIS

projektets

webbplats

lanseras

officiellt. En fullständig beskrivning av projektet
och konsortiet parter kan nås via webbplatsen.

inom

grundläggande dimension sant hållbarhet. En

Programmet för Livslångt

hållbar produkt, process eller teknik bör inte

Lärande inom ramen för

bara skydda miljön och konsumenten utan

LEONARDO

DA

VINCI

också arbetstagaren. Gröna jobb måste vara

utbildningsmaterialet kommer att utvecklas och

multilaterala

projekt

för

finansierats

Dessutom har lagts till en direkt koppling till
den virtuella gemenskapen plattform (VCP),
utbildning

plattformen

där

OHS

säkra arbetstillfällen och eco-industrin kan visa

levereras till deltagarna. För närvarande kan

utveckling av innovationer.

vägen.

intresserade

(Grant Agreement referens

THESEIS projektet syftar till att utveckla, testa,

åtgärden

validera och sprida en modell för innovativa

webbplatsen

utbildning på området för hälsa och säkerhet

regelbundet om projektstatus, resultaten och

nr

2011-3988/001-001

signerad den 11/11/2011).

för arbetstagarna ockuperade i sektorn för
[1].

SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of

utbildning

Studie om konkurrenskraften hos EU: S eco-

industri-slutlig rapport – del 1 - ECORYS SCS
grupp, Bryssel den 09 oktober 2009.

besökare

kan

direkt

Yrkesutbildningens

konferenser.

Occupational Health and

utbildningsmodellen kommer att baseras på de

Safety

samverkande

Betriebliche Bildung
Occupational Safety
Research Institute
Finnish Institute of
Occupational Health

att

uppdateras

Demonstration

och

kommer att använda alla nödvändiga lärande

information
till

yrkesutbildning,

Hellenic Institute for

Forschungsinstitut

få

tillgång

evenemang,

PREVENT

kommer

THESEIS

om

andra,

besläktade med THESEIS projekt och har en

3. VCP Utbildningsplattform

strategin

plattform.

om

slutprodukter. Det kommer också att översättas

Northern Greece

pedagogisk

informeras

i alla deltagande länder språk. Webbplatsens

ledning av föroreningar av eco-industri.

THES EIS part ners

användare

dem,

datum

pedagogiska
exempelvis

då

utbildning
seminarier,

5. THESEIS Kick-off mötet
Kick-off-mötet i THESEIS projektet tog plats i
Bryssel den 17&18 januari 2012, strax före
EACEAs mötet för de nya projekt som

tjänster tillgängliga formulär i THESEIS virtuella

Leonardo da Vinci. Mötets värd var PREVENT.

gemenskapen plattform (VCP) för beredning av

Under

utbildningen. THESEIS VCP är ett online

projektet presenterades, workpackages och

verktyg som gör att alla THESEIS medlemmar
att få tillgång till alla deras specifika innehåll,

driften

mötet
av

analytiska
den

virtuella

beskrivningar
plattform

av
som

gemenskapen. ELINYAE också tog fram olika
typer (filmer, föreläsningar, presentationer)

grupper, och tjänster från var som helst i

utbildningsmaterial som kan användas för

Knowledge Centre

världen med en webbläsare. Varje tjänst spelar

webbaserade kurser.

Institute Of Environmental

en viktig roll i leverera värde eller communities

6. Nästa planerade åtgärder – händelser

Protection

samt kommunicera, dela och publicera många

Umweltcluster Bayern

olika typer av information.

Swedish TelePedagogic

Nästa planerade möte för partner är det 2:a
samordningsmöte och kommer att hållas i
Prag, den 7: e och 8: e juni 2012. Det kommer

SYNTHOS Kralupy

att vara värd av den tjeckiska Occupational

Regional Development

Safety Research Institute (VUBP).

Foundation

"Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna
publikation [meddelande] avspeglar endast författarens synpunkter, och
kommissionen kan inte hållas ansvarig för all användning som får göras av
uppgifterna häri."

