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Projekt THESEIS vznikl na
základě

programu

celoživotního
LEONARDO
(Multilateral

Vzdělávání v oblasti BOZP pro pracovníky v ekoprůmyslu

vzdělávání
DA

VINCI

Projects

for

1.Dotazníky k problematice BOZP pro

•Osobní bezpečnostní pokyny a prostředky (např.

operátory odpadních vod a management

oznámení

pevných odpadů

denním pracovním plánu a činnostech, vhodné

Pro zjištění potřeb a nedostatků v oblasti

oblečení pro drsné počasí nebo různé podmínky

vzdělávání pro operátory odpadních vod a

pracovního prostředí)

Partne ři T HE SEIS

pro

•Rizika související s činnostmi, které operátor

SIGMA Consultants Ltd

zpracovány dva nové, samostatné dotazníky.

provádí, jako např.:

Federation of Industries of

Oba dotazníky byly vytvořeny na základě

- Rizika

Northern Greece

zkušeností

podmínkami, používáním materiálů a

Hellenic Institute for

v provádění

Development of innovation
-

Grant

Agreement

reference no 2011-3988/001001 ze dne 11/11/2011).

Occupational Health and
Safety
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.

management

bezpečnost

pevných

partnerů

projektu

šetření
a

odpadů

ochranu

THESEIS

zaměřených
zdraví

byly

při

na
práci

nadřízeného/spolupracovníků

úrazů

- Chemická

související

rizika

(např.

s

o

pracovními

chronické

otravy

způsobené vdechnutím či požitím chemikálií)

(BOZP), důkladného průzkumu analytické

- Fyzikální nebezpečí (např. nadměrný hluk,

literatury a analýzy podobných dotazníků

vibrace, nízká úroveň osvětlení apod.)

navrhovaných organizacemi BOZP v dalších

- Biologická rizika (např. choroby způsobené

zemích EU, ale i v zámořských zemích (USA,

infekčními činidly, hmyzem nebo hlodavci)

Kanadě a Austrálii).

- Ergonomické, psychosociální nebo organizační
Operátory

faktory (např. poranění pohybového aparátu

Occupational Health

odpadních vod zahrnoval např. tyto okruhy

způsobená nadměrnou námahou, nepohodlím a

Swedish TelePedagogic

otázek:

psychosociální problémy způsobené zápachem

•Bezpečnostní postupy a související plány

odpadních vod)

Institute Of Environmental

vytvořené a zaváděné na pracovištích (např.

•Bezpečnostní pokyny pro práci ve stísněných

Protection

firemní

prostorech

Umweltcluster Bayern

plány, provozní bezpečnostní postupy).

Finnish Institute of

Knowledge Centre

SYNTHOS Kralupy

Dotazník

zaměřený

bezpečnostní

na

manuály,

havarijní

(povolení

vstupu

a

nebezpečné

pracovní podmínky)
• Bezpečnostní pokyny pro použití a manipulaci s

Regional Development

nebezpečnými materiály.

Foundation

•Pokyny požární ochrany.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem

V rámci tohoto dotazníku měli dále respondenti

V případě, že pracovník neměl možnost vyplnit

možnost navrhnout další okruhy, ve kterých by

dotazník on-line, byly dotazníky rozesílány e-

Projekt THESEIS

měli zájem být proškoleni, a uvést ta školení,

mailem nebo vytištěné. Partneři ve jmenovaných

THESEIS e-mail:
info@theseis-training.eu

která absolvovali v průběhu minulých tří let.

zemích rozeslali dotazníky na více než 4 tisíce

Dotazník pro pracovníky v hospodářství s

THESEIS website:
www.theseis-training.eu

pevnými odpady obsahoval stejné otázky jako
dotazník předchozí. Pouze otázky zaměřené
na

rizika

(úrazu,

chemická,

biologická,

ergonomická, psychosociální a organizační)

E-Zpr avodaj
přihlášen í k

vztahující se k pracovním činnostem, byly

odběru

rozděleny v závislosti na různé pracovní
podmínky a činnosti, které provádějí tito

Přihlašte

se

k

elektronického
THESEIS

odběru

Zpravodaje
a

získejte

specialisté:

o

postupu projektu. Stačí zadat

c) pracovníci na skládkách.

informace

e-mailovou

a

adresu

stisknout Přihlásit v levém
dolním

rohu

webového

jazyce,

poté

přeloženy

do

byly

jednotlivými

Pokud chcete odběr zrušit,

finštiny, bulharštiny, polštiny a češtiny.

e-mail

řečtiny,

němčiny,

pevnými odpady v jednotlivých zemích.
2. THESEIS –e-Learning - modely a nástroje
Stručný

popis

navrhovaných

modulů

a

adresu:

webových stránkách projektu THESEIS a mohli

všem účastníkům projektu zdokumentovat jejich

news-unsubscribe@theseis-

je využít všichni zainteresovaní (manažeři

údaje “KPA/LO” pro příslušné moduly, a to jednak

BOZP, pracovníci odpadového hospodářství,

v tištěné/elektronické podobě a jednak pomocí

poradci v oblasti BOZP atd.). Např. řecká

on-line databáze (v závislosti na IT schopnostech

soukromá společnost poskytující služby v

jednotlivců). Více informací o procesu tvorby

oblasti BOZP pro podniky spravující komunální

služeb pro vzdělávání bude obsahovat navazující

odpadní vody, použila tento dotazník pro

článek v dalším čísle Zpravodaje THESEIS.

následující

training.eu

Často kla dné ot áz ky
FAQ

si

fázi zahrnující stanovení klíčových oblastí (KPAs)

kombinovaný přístupový nástroj, který umožní

na

možné

V rámci projektu byl pro sběr dat a analytickou

na

odhlášení

bylo

projektu THESEIS.

a výstupů pro vzdělávání (Los), byl přijat

o
Dotazníky

vznesli odborníci pracující s odpadními vodami či

bude obsahem článku na webových stránkách

partnery

prosím

záměrem zmapovat požadavky na školení, které

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

portálu THESEIS.
zašlete

Získané odpovědi byly analyzovány v souladu se

projektu THESEIS jako e-learningové služby pro

Oba dotazníky byly připraveny nejprve v
anglickém

odpovědí, a to od řady zainteresovaných stran.

vytvořených nástrojů, které vzniknou v rámci

a) pracovníci odvozu odpadu
b pracovníci ve spalovnách

podrobné

kontaktů a ke konci srpna obdrželi více než 800

stáhnout

definování nedostatků ve vzdělávání u svých
Své

otázky

k

projektu

THESEIS I otázky týkající se
vzdělávání v oblasti BOZP, v
oblasti

dalšího

odborného

školení atd. můžete odeslat
na e-mail projektu THESEIS:

pracovníků v rámci zpracovávání studií BOZP
v těchto zařízeních
V souvislosti s obsahem projektu THESEIS a
zejména se zaměřením na průběh průzkumu,
který měl za cíl stanovení vzdělávacích potřeb

Dotaz zodpoví odborník z

pracovníků

pracovního

(odpadní vody, pevný odpad) v oblasti BOZP,

otázku

zodpoví

projektu
a

tato

odpověď bude vložena do
rubriky FAQ na webových
stránkách projektu THESEIS.

byla

odpadového

kontaktována

pracovníků

v

cílová

Řecku,

hospodářství

skupina

Německu,

těchto
Finsku,

Švédsku, Belgii, Polsku, České republice a
Bulharsku

a

Článek zabývající se některými nejdůležitějšími
tématy z oblasti BOZP pro zaměstnance tzv.

info@thesei-training.eu.
týmu

3. Zdraví a bezpečnost v „Zelené ekonomice“

informována

o

připraveném

dotazníku a oslovena se žádostí o

“Green Jobs” je k dispozici v anglickém jazyce na
webových stránkách THESEIS.
4. Biologická rizika v eko-průmyslu
Téma biologických rizik v odvětví hospodářství
odpadních vod a pevných odpadů, analyzující
způsoby

expozice

i

druhy

a

vlastnosti

biologických rizik, je rozpracováno v článku, který
je rovněž k dispozici na webových stránkách
THESEIS, a to v anglickém jazyce.

jeho

vyplnění (on-line).
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem

THESEIS –
projekt vzdělávání
BOZP pro
pracovníky
v eko-průmyslu

Tyto
5. EQF a ECVET – nástroje pro vzdělávání v
Evropě
Na

problematiku

Evropské

kvalifikační

struktury (EQF) a Evropského systému pro

Projekt THESEIS vznikl na

odborné vzdělávání a školení (ECVET) je

základě

zaměřen další článek v angličtině na webových

programu

celoživotního

vzdělávání

LEONARDO
(Multilateral

DA

VINCI

Projects

for

stránkách THESEIS.
V průběhu řešení projektu THESEIS byly
shromážděny či vytvořeny výukové materiály,

zprávy

vycházejí

ze

dvou

průzkumů

provedených ve všech zúčastněných zemích.
První

průzkum

dostupných

se

a

zaměřil

na

požadovaných

zjišťování
znalostí

a

dovedností v rámci BOZP. Druhý průzkum
shromáždil a popsal existující národní kvalifikační
soustavy (NQF) pro pracovníky v eko-průmyslu.
Na tyto dvě šetření navazuje souhrnná zpráva
(Synthesis Report).

Development of innovation

které

-

Agreement

vzdělávacích potřeb v jednotlivých zemích a

reference no 2011-3988/001-

Výukové materiály a služby

budou dále využívány při vzdělávání. Toto

Po dokončení zpráv ze všech 8 evropských zemí

přispěje

též

(Řecka, Německa, Finska, České republiky,

porovnatelnosti v rámci spolupráce jednotlivých

Polska, Švédska a Bulharska) a po zpracování

zemí na tomto projektu.

závěrečné

Grant

001 ze dne 11/11/2011).

Partne ři T HE SEIS

vznikly

k

na

jejich

základě

identifikace

transparentnosti

a

SIGMA Consultants Ltd

6. 2. koordinační schůzka

Northern Greece

Druhá koordinační schůzka projektu THESEIS

Hellenic Institute for

se uskutečnila v Praze ve dnech 7. a 8. června

Occupational Health and

2012.

Safety
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.
Finnish Institute of
Occupational Health

připravil

a

organizoval

Výzkumný Ústav bezpečnosti práce, v.v.i. V
průběhu schůzky byly podrobně diskutovány a
řešeny organizační, technické I finanční otázky
související s činnostmi na projektu. Byly
prezentovány návrhy obsahu a struktury pro
zprávy

jednotlivých

zemí

i

pro

celkovou

souhrnnou zprávu o šetření, byly konzultovány

Swedish TelePedagogic

obsahy dotazníků pro první i druhý průzkum,

Knowledge Centre

navrhovány způsoby tvorby školících materiálů.

Institute Of Environmental

Podrobnosti o cílech schůzky, jejím průběhu,

Protection

konzultovaných otázkách, závěrech včetně

Umweltcluster Bayern

fotodokumentace

SYNTHOS Kralupy

stránkách THESEIS.

naleznete

na

webových

zaměří

partneři

projektu

a) stanovení výsledků, tj. vzdělávacích potřeb
v oblasti BOZP pro pracovníky hospodářství
odpadních vod a pevných odpadů
Tyto

výsledky

vyplynuly

z

posouzení

dotazníkového šetření (viz první článek tohoto
Zpravodaje) a také z druhé části šetření, a to
zjištění národních kvalifikačních soustav a z
popisu

kvalifikací

pracovníků

odpadového

hospodářství ve výše jmenovaných 8 evropských
zemích. Tyto výsledky budou dále využity pro
shromáždění

a

tvorbu

obsahu

didaktických

materiálů v rámci projektu THESEIS.
b)

Seskupování

výukových

výsledků

jednotek

a

do

určitých

popis

znalostí,

schopností a dovedností pomocí deskriptorů
(EQF, ECVET)
c) Zapracování vzdělávacích služeb do VCP

Regional Development
Foundation

zprávy

THESEIS své úsilí na další úkoly:

Federation of Industries of

Schůzku

8. Další plánované činnosti a akce

(komunikační platformy)

7. Národní zprávy
Byly zprácovány zprávy ze všech 8 evropských
zemí spolupracujících na projektu (Řecko.
Německo, Finsko, Česká republika, Švédsko,
Polsko, Belgie a Bulharsko).

Švédská instituce „The Swedish Tele-Pedagogic
Knowledge

Center”

zpracuje

služby

pro

vzdělávání, které budou k dispozici na Virtuální
komunikační platformě (VCP), tyto služby budou
vycházet z výsledků průzkumu (vzdělávacích
potřeb)

zpracovaných

v souhrnné

zprávě

navrhovaném Modelu odborného vzdělávání.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem

a

Projekt THESEIS
THESEIS e-mail:
info@theseis-training.eu
THESEIS website:
www.theseis-training.eu

E-Zpr avodaj
odběru
se

k

elektronického
THESEIS

adresu

rohu

o

portálu THESEIS.
Pokud chcete odběr zrušit,
odhlášení

projekt

zemi. Články se budou týkat prezentace

prostřednictvím linku Related Projects Link na

projektu

webových stránkách projektu.

a

hlavních

doposud

dosažených

THESEIS,

můžete

Pokud byste chtěli tento seznam obohatit,

THESEIS dále zahrnují podobnou prezentaci

zašlete prosím Vámi navrhovaný projekt na e-

na

mailovou adresu info@theseis-training.eu

seminářích

lokální

aktivity

i

národní

úrovně.

subjekty. Výsledky projektu budou též vloženy
do platformy ADAM.

Průběžná zpráva projektu
Koordinátor

projektu

Consultants,

Řecko)

THESEIS
zpracuje

(SIGMA
průběžnou

zprávu projektu a předá ji agentuře EACEA.

následující

Zároveň bude zpracována i průběžná zpráva o

adresu:

kvalitě (Interim Quality Report), která bude

news-unsubscribe@theseistraining.eu

obsahovat výsledky opatření přijatých pro
řízení kvality a zabezpečení projektu od jeho
zahájení do zhruba poloviny jeho trvání (31.
10. 2012).

Často kla dné ot áz ky
FAQ
Své

otázky

Následující koordinační mítink
k

projektu

THESEIS I otázky týkající se

Další plánovaný mítink partnerů THESEIS je již
třetí v pořadí a bude se konat v Norimberku v

vzdělávání v oblasti BOZP, v

lednu roku 2013. Organizátorem tentokrát bude

oblasti

partner Forschungsinstitut Betriebliche Bildung

dalšího

odborného

školení atd. můžete odeslat
na e-mail projektu THESEIS:
info@thesei-training.eu.

nalézt

projektu

Diseminační

o

e-mail

na

jeden odborný článek v národním tisku ve své

a

webového

prosím

které zpracovávají podobnou oblast zájmu jako

budou dále diseminovány mezi zainteresované

získejte

stisknout Přihlásit v levém

zašlete

Každý z partnerů zpracuje a zveřejní alespoň

Výsledky národních zpráv a souhrnné zprávy

postupu projektu. Stačí zadat

dolním

Informace o dalších probíhajících projektech,

odběru

informace

e-mailovou

prezentace na seminářích

Zpravodaje
a

podrobné

9. Související projekty

výsledků.

přihlášen í k

Přihlašte

Články v národních novinách a časopisech,

(f-bb

–

Výzkumný

ústav

pro

odborné

vzdělávání a školení).

Dotaz zodpoví odborník z
pracovního týmu projektu
otázku zodpoví a tato
odpověď bude vložena do
rubriky FAQ na webových
stránkách projektu THESEIS.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem

