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Partnerzy THESEIS:

1. Kwestionariusze dotyczące BHP
dla pracowników związanych
z oczyszczaniem ścieków
i gospodarowaniem odpadami
Opracowano dwa kwestionariusze w celu
identyfikacji potrzeb i luk szkoleniowych
pracowników zatrudnionych przy instalacjach:

Hellenic Institute for

bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz

Occupational Health and

na

Safety

literatury

Occupational Health
Swedish TelePedagogic
Knowledge Centre
Instytut Ochrony Środowiska
– Państwowy Instytut

EQF i ECVET

6.

Drugie spotkanie koordynacyjne

7.

Raporty krajowe

8.

Planowane działania – wydarzenia

9.

Projekty związane

• wytycznych
w
sprawie
bezpieczeństwa
osobistego i środków ochrony indywidualnej (tj.
powiadamianie przełożonych/współpracowników
o dobowym planie pracy i o podejmowanych
działaniach, odpowiednia odzież ochronna w
ciężkich warunkach pracy i stosowna do
warunków pogodowych);
• zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
takich jak:
spowodowane

wypadkami,

obsługi urządzeń itp.,

THESEIS uzyskane w badaniach w zakresie

Finnish Institute of

Zagrożenia biologiczne

5.

warunkami pracy, stosowaniem materiałów i

Northern Greece

Research Institute

4.

b) gospodarowania odpadami stałymi.

o

Occupational Safety

BHP w “zielonej” gospodarce

- zagrożenia

Federation of Industries of

Betriebliche Bildung

Modele i narzędzia e-learning

3.

a) oczyszczania ścieków,

Oba kwestionariusze przygotowano w oparciu

Forschungsinstitut

2.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników związanych z ochroną środowiska

SIGMA Consultants Ltd

PREVENT

Kwestionariusze THESEIS

doświadczenia

podstawie

kompleksowego

naukowej

kwestionariuszy

partnerów

i

analizy

projektu

przeglądu
podobnych

zaproponowanych

przez

organizacje BHP z innych państw UE oraz z
USA, Kanady i Australii.

- zagrożenia chemiczne (tj. chroniczne zatrucia
substancjami chemicznymi drogą oddechową
lub pokarmową),
- zagrożenia fizyczne (tj. nadmierny hałas,
wibracje, niedostateczne oświetlenie itp.),
- zagrożenia
spowodowane

biologiczne

(tj.

roznoszone przez owady lub gryzonie),
- czynniki ergonomiczne, psychosocjologiczne,

Kwestionariusz
dla
pracowników
związanych z oczyszczaniem ścieków
obejmuje pytania dotyczące:

psychofizyczne

•
procedur
bezpieczeństwa
oraz
odpowiednich planów opracowanych i
wdrażanych w zakładach i na stanowiskach
pracy
(tj.
zakładowych
instrukcji
stanowiskowych BHP, planów awaryjnego
reagowania,
procedur
bezpieczeństwa
specyficznych dla poszczególnych obiektów);

psychologiczne związane z uciążliwymi odorami

oraz

organizacyjne

SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

(tj.

uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe na skutek
przeciążeń,

dyskomfort

i

problemy

ścieków);
• wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy w
przestrzeniach

zamkniętych

(zezwolenia

wejście, niebezpieczne warunki pracy);

Badawczy
Umweltcluster Bayern

choroby
zakaźnymi,

środkami

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.

na

• wytycznych

PROJEKT THESEIS

w

sprawie

stosowania

i

postępowania z materiałami niebezpiecznymi;

urządzeniach

partnerzy

projektu

potencjalnie

Portal projektu:
www.theseis-training.eu

w

sektorze

ochrony

(ścieki, odpady stałe) wszyscy

środowiska

• zasad przeciwpożarowych.
Kontakt:
info@theseis-training.eu

przy

nawiązali

kontakty

zainteresowanymi

z

grupami

Respondenci mogli również zaproponować

docelowymi w Polsce, Belgii, Bułgarii, Finlandii,

dodatkowe

z

Grecji, Niemczech, Republice Czeskiej i Szwecji

zdaniem

informując ich o opracowaniu kwestionariuszy i

zagadnienia

zagadnieniami
powinny

BHP,

które

zwracając się z prośbą o ich wypełnienie on-line

zamieścić informacje na temat ich udziału w

na portalu dedykowanym projektowi THESEIS. W

szkoleniach BHP w ciągu ostatnich 3 lat.

przypadku niemożności wypełnienia ich tą drogą

Kwestionariusz

pracowników

formularze kwestionariuszy były przesyłane w

związanych z gospodarowaniem odpadami

wersji elektronicznej e-mailowo lub w wersji

stałymi obejmuje podobny zbiór pytań jak w

papierowej pocztą. W sumie nawiązano ponad

i otrzymywać informacje nt.

przypadku

się

4000 kontaktów i do końca sierpnia 2012 r.

realizacji projektu THESEIS

oczyszczaniem

Jedynie

pytania

otrzymano ponad 800 wypełnionych ankiet.

wystarczy wpisać swój adres

dotyczące

możliwych

zagrożeń

ściśle

e-mailowy

związanych

z

new slettera
Aby

zamówić

i

prostokąt

newsletter

kliknąć

Subskrypcja

na
w

lewym dolnym rogu strony
dedykowanej

projektowi

THESEIS.
Jeżeli

nie

chcesz

otrzymywać

kolejnych

numerów

newslettera

THESEIS,

proszę

odpowiedniego

wysłać

maila

pod

(wypadki,

objęte

ich

oraz

Subskrypc ja

zostać

związane
szkoleniami,

dla

pracowników

zajmujących

ścieków.

prowadzonymi

czynniki

operacjami

chemiczne,

fizyczne,

Warto

wspomnieć,

wypełnione

że

kwestionariusze wciąż spływają.
Otrzymane

w

terminie

odpowiedzi

były

biologiczne, ergonomiczne, psychospołeczne i

przedmiotem szczegółowych analiz pod kątem

organizacyjne) zostały zróżnicowane w oparciu

identyfikacji potrzeb szkoleniowych w dziedzinie

o różne warunki pracy i rodzaj działalności

BHP pracowników zatrudnionych przy obsłudze

prowadzonej przez następujące trzy grupy

urządzeń

pracowników:

gospodarowania odpadami w poszczególnych

a) pracownicy zbierający odpady;

państwach objętych projektem THESEIS.

oczyszczania

i

ścieków

b) pracownicy spalarni odpadów;

poniższy adres:

c) pracownicy pracujący na składowiskach.

news-unsubscribe@theseis-

Oba

training.eu

angielskim zostały przetłumaczone na j. polski,

kwestionariusze

opracowane

2. Modele i narzędzia e-learning

w

j.

bułgarski, czeski, fiński, francuski, grecki,
niemiecki i szwedzki przez partnerów projektu.

opracowania

modeli

i

narzędzi przyjętych i wdrażanych w ramach

pytania (FAQ )

technik szkolenia (e-learning), wykorzystujących

przez osoby zainteresowane (pracowników

wszelkie

Pytania dotyczące projektu

odpowiedzialnych

umożliwiające skuteczne nauczanie on-line w

THESEIS i/lub innych spraw

zatrudnionych

związanych ze szkoleniami

służących ochronie środowiska, doradców ds.

BHP lub zawodowymi itd.

BHP itd.). Przykładowo, grecka prywatna firma

proszę

świadcząca

przy

usługi

elektroniczną pod wskazany

oczyszczalniach

adres e-mail:

zastosowała

info@theseis-training.eu
Eksperci z grup roboczych
projektu THESEIS przygotują
odpowiedzi

na

prowadzenia

BHP,

urządzeń

zakresie

ścieków

wśród

pracowników

obsłudze

w

BHP

BHP

w

komunalnych

pracowników

szkoleń

portalu

do

projektu THESEIS i mogą być wykorzystane
za

na

proponowanych

Najcz ęściej z adaw ane

drogą

dostępne

zamieszczono artykuł zawierający krótki opis

Kwestionariusze

przesyłać

są

W wersji angielskiej niniejszego newslettera

podczas
w

tych

przedsiębiorstwach odpowiedni kwestionariusz
w celu identyfikacji luk szkoleniowych.

realizacji projektu THESEIS na rzecz
dostępne

media

rozwoju

elektroniczne

obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na

potrzeby

projektu

THESEIS

przyjęto

podejście kompleksowe przy wstępnym zbieraniu
danych oraz etapowaniu analiz, w tym przy
formułowaniu głównych obszarów działań (KPAs)
oraz odpowiednich rezultatów nauczania (LOs).
Partnerzy projektu mogą dokumentować swoje
opisy

KPAs/LOs

modułów/bloków

w
w

formie
postaci

odpowiednich
wydruku

albo

zadane

W celu przeprowadzenia badań w zakresie

elektronicznie lub bezpośrednio w bazie danych

pytania i umieszczą je w

identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie

on-line, w zależności od indywidualnego poziomu

zakładce FAQ na portalu

zagadnień BHP pracowników zatrudnionych

umiejętności wykorzystania

zaawansowanych

projektu THESEIS.
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

technik komunikowania i przepływu informacji

państwach

(ICT). Więcej informacji na temat procesu

THESEIS.

uczestniczących

w

projekcie

projektowania usług nauczania można znaleźć

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.)

w rozszerzonej, angielskiej wersji niniejszego

6. Drugie spotkanie koordynacyjne

newslettera dostępnej na portalu projektu

Drugie

THESEIS.

THESEIS odbyło się w Pradze w dniach 7-8

spotkanie

koordynacyjne

projektu

czerwca 2012 r. Gospodarzem spotkania był
3. Zagadnienia BHP w „zielonej”
gospodarce

czeski

W rozszerzonej, angielskiej wersji niniejszego

nad sprawami merytorycznymi, finansowymi i

newslettera zamieszczono artykuł przybliżający

organizacyjnymi

wybrane,

realizacji

podstawowe

Instytut

Badawczy

Bezpieczeństwa

Zawodowego. Podczas spotkania dyskutowano

zagadnienia

w

projektu.

kontekście
Zostały

postępu

w

przedstawione

i

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników

zaakceptowane propozycje zakresu 1-ego i 2-ego

zatrudnionych

przeglądu, jak też raportu krajowego i zbiorczego.

na

tzw.

„zielonych”

stanowiskach pracy, na których także trzeba

Omówiono

przestrzegać zasad BHP. Więcej informacji w

opracowania

tym

w raporcie

Szczegółowe

Pracy

spotkania

zakresie można znaleźć

Międzynarodowej

Organizacji

pt.

ponadto

stan

przygotowań

materiałów
informacje

oraz

na

przebiegu

do

szkoleniowych.
temat

dyskusji

celów
zostały

‘Promoting safety and health in a green

zamieszczone w notatce ze spotkania. Lista

economy’.

uczestników, porządek spotkania i zdjęcia są
także dostępne na portalu projektu THESEIS.

www.theseis-training.eu

4. Zagrożenia biologiczne w eko-przymyśle
W rozszerzonej, angielskiej wersji niniejszego

Partnerzy THESEIS:

7. Raporty krajowe

newslettera zamieszczono także artykuł na

Zakończono prace nad raportami krajowymi w 8

SIGMA Consultants Ltd

temat zagrożeń biologicznych w sektorze

europejskich

Federation of Industries of

gospodarki ściekowej i odpadowej wraz z

projekcie THESEIS (Polska, Belgia, Bułgaria,

Northern Greece

analizą

charakteru

Finlandia,

Hellenic Institute for

biozagrożeń,

oparciu

o

Szwecja). Raporty przygotowano w oparciu o

Occupational Health and

polskie,

publikacje

wyniki dwóch ww. przeglądów przeprowadzonych

Safety

dróg

ekspozycji
przygotowany

fińskie

i

oraz
w

australijskie

naukowe.

Betriebliche Bildung

dotyczył oceny stanu wiedzy, umiejętności i
5. Europejskie instrumenty polityki

kompetencji w zakresie BHP osób pracujących w

edukacyjnej – EQF i ECVET

sektorach gospodarki związanych z ochroną

Occupational Safety

Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) oraz

Research Institute

Europejski System Transferu Osiągnięć w

Finnish Institute of

Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET)

Occupational Health
Swedish TelePedagogic
Knowledge Centre
Instytut Ochrony Środowiska
– Państwowy Instytut
Badawczy

Grecja, Niemcy, Republika Czeska,

w każdym z tych państw. Pierwszy przegląd

PREVENT
Forschungsinstitut

państwach biorących udział w

przybliżono w artykule zamieszczonym w
rozszerzonej, angielskiej wersji niniejszego
newslettera.

Przy przygotowaniu materiałów

szkoleniowych, w oparciu o zidentyfikowane
potrzeby

szkoleniowe

THESEIS,

będzie

w

ramach

stosowane

rezultatów

SYNTHOS Kralupy

przejrzystość

Regional Development

jednostek

nauczania.
i

podejście

Zapewni

porównywalność

nauczania

w

formie kwestionariuszy, natomiast drugi przegląd
miał

za

zadanie

identyfikację

i

analizę

istniejących Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)
dla pracowników zatrudnionych w eko-przemyśle.
Przygotowywany

jest

raport

zbiorczy

na

podstawie wyników raportów krajowych.

projektu

ukierunkowane na osiągnięcie odpowiednich

Umweltcluster Bayern

środowiska, na podstawie informacji zebranych w

8. Planowane działania – wydarzenia
Materiały szkoleniowe – usługi dydaktyczne

ono
efektów

poszczególnych

Po zakończeniu prac nad raportami krajowymi i
po przygotowaniu na ich podstawie raportu

Foundation
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
Kontakt:
info@theseis-training.eu
Portal projektu:
www.theseis-training.eu

zbiorczego, prace partnerów projektu THESEIS

jego dotychczasowych zasadniczych wyników.

będą koncentrować się na:

Działania upowszechniające w ramach projektu

a) identyfikacji i przypisaniu pożądanych
rezultatów nauczania w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy wśród
pracowników zajmujących się gospodarką
ściekową i odpadową

THESEIS dotyczą także stosownych prezentacji
na seminariach na poziomie lokalnym lub
krajowym.

Dodatkowo

rozpowszechnione
Pożądane

rezultaty

nauczania

zostaną

wyniki

z

raportów

krajowych oraz z raportu zbiorczego zostaną
wśród

zainteresowanych.

Wszystkie wyniki uzyskane w ramach projektu

określone w oparciu o ocenę kwestionariuszy

THESEIS

(patrz punkt 1 niniejszego newslettera) oraz

zamieszczane w bazie ADAM, zawierającej

Subskrypc ja

identyfikację

rezultaty projektów realizowanych w ramach

new slettera

prowadzonych

KRK

i

charakterystyki

przez

prac

pracowników

będą

także

sukcesywnie

programu Leonardo da Vinci.

zatrudnionych w sektorze ochrony środowiska
Aby

zamówić

Raport przejściowy

newsletter

w 8 państwach europejskich uczestniczących

i otrzymywać informacje nt.

w projekcie. Następnie pożądane rezultaty

Koordynator

realizacji projektu THESEIS

nauczania zostaną wykorzystane do zebrania

Consultants, Grecja) przygotuje i przekaże do

informacji

Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i

wystarczy wpisać swój adres
e-mailowy

i

prostokąt

kliknąć

Subskrypcja

na
w

lewym dolnym rogu strony
dedykowanej

projektowi

THESEIS.
Jeżeli

nie

chcesz

otrzymywać

kolejnych

numerów

newslettera

THESEIS,

proszę

odpowiedniego

wysłać

maila

pod

poniższy adres:
news-unsubscribe@theseistraining.eu

i

opracowania

materiałów

projektu

THESEIS

dydaktycznych projektu THESEIS.

Sektora

b) przypisaniu rezultatów nauczania do
określonych kategorii: wiedza, umiejętności
i kompetencje

przejściowy z postępów w realizacji projektu.

Rezultaty

ocenę

nauczania

pogrupowane
nauczania,

w

które

będą

również

Audiowizualnego

(SIGMA

(EACEA)

raport

Równolegle będzie opracowany przejściowy
raport w zakresie jakości, który zawierać będzie
uzyskanych

w

projekcie

THESEIS

jednoznaczne

jednostki

wyników od momentu rozpoczęcia projektu do

odzwierciedlają

rezultaty

połowy okresu jego realizacji (30.12.2012 r.) w

nauczania i uzyskane poziomy kwalifikacji

kontekście

wdrożenia

określonych kategoriach wiedzy, umiejętności i

zapewnienia jakości.

kompetencji zgodnie z wymaganiami EQF i

Kolejne spotkanie koordynacyjne

kontroli

środków

i

ECVET.
c) konfiguracji usług szkoleniowych
na platformie VCP

Następnym,

zaplanowanym

spotkaniem

partnerów projektu THESEIS będzie trzecie
spotkanie koordynacyjne, które odbędzie się w

Szwedzkie Telepedagogiczne Centrum Wiedzy

grudniu 2012 r. w Norymberdze. Gospodarzem

Najcz ęściej z adaw ane

skonfiguruje usługi szkoleniowe dostępne na

spotkania będzie niemiecki Instytut Badawczy

pytania (FAQ )

Wirtualnej

Kształcenia

Platformie

Wspólnoty

THESEIS

zgodnie z uzyskanymi wynikami (potrzebami

Zawodowego

(Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb).

szkoleniowymi

THESEIS i/lub innych spraw

zawartymi w końcowym raporcie zbiorczym

9. Projekty związane

związanych ze szkoleniami

oraz z zaproponowanym modelem kształcenia i

BHP lub zawodowymi itd.

Dodatkowe

szkolenia zawodowego w dziedzinie BHP.

realizowanych

przesyłać

rezultatami

Szkolenia

Pytania dotyczące projektu

proszę

i

i

nauczania)

drogą

informacje

na

projektów

temat

innych

związanych

z

elektroniczną pod wskazany

Artykuły w prasie krajowej – prezentacje na

tematyką projektu THESEIS można uzyskać

adres e-mail:

seminariach

korzystając

info@theseis-training.eu
Eksperci z grup roboczych
projektu THESEIS przygotują
odpowiedzi

na

zadane

Wszyscy partnerzy przygotują i opublikują w

z

linku

podobne

wydawnictwach krajowych po jednym artykule

Aby uzupełnić listę projektów proszę przesłać

naukowym. Artykuły krajowe będą zawierały

odpowiednią informację pod wskazany adres

informacje na temat projektu THESEIS oraz

mailowy: info@theseis-training.eu.

pytania i umieszczą je w
zakładce FAQ na portalu
projektu THESEIS.

projekty

zamieszczonego na portalu projektu THESEIS.

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.

