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Två,

Frågeformulär

om

SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of

separata,

nya

frågeformulär

sammanställdes som syftar till att identifiera
utbildningsbehov och brister hos arbetstagare

Båda frågeformulären sammanställdes utifrån
THESEIS

projektpartner

undersökningar

om

erfarenhet

hälsa

och

säkerhet

Occupational Health and

förslag

Safety

organisationer

PREVENT

utomeuropeiska

Forschungsinstitut

Australien).

Betriebliche Bildung

Avloppsvattenrening operatörernas enkät

Occupational Safety

består frågor om:

Knowledge Centre
Institute Of Environmental
Protection
Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

Biologiska faror i eko-industrin

5.

EQF och ECVET

6.

Andra samordningsmöte

7.

Landsrapporter

8.

Nästa planerade åtgärder - Evenemang

9.

Relaterade projekt

frågeformulär

från

säkerhet
länder,

i

hälsa

andra
(USA,

och

EU-och
Kanada,

• Risker relaterade till den verksamhet som

Olycksrisker

i

samband

med

utrustning osv.
- Kemiska (dvs. kronisk förgiftning genom
inandning eller intag av kemikalier)
- Fysiska risker (dvs. buller, vibrationer, låg
belysning nivå, etc.)
- Biologiska faror (dvs. sjukdomar som orsakas
av smittämnen, insekter eller gnagare)
- Ergonomiska, psykosociala och organisatoriska

genomföras
plats

manualer,

säkerhetsprogram)

överansträngning,
problem

och

anläggningarnas
säkerhets

kläder för tuffa väder / miljö förhållanden)

faktorer (dvs. belastningsskador orsakade av

• Säkerhetsrutiner och respektive planer som
utvecklas

deras dagliga arbete plan och aktiviteter, lämpliga

arbetsförhållanden, användning av material och

litteratur forskning och analys av liknande

Swedish TelePedagogic

4.

• Riktlinjerna för personlig säkerhet och medel

-

a) avloppsrening och

Hellenic Institute for

Occupational Health

Hälsa och säkerhet i en grön ekonomi

bedrivs av operatörerna, till exempel:

som är sysselsatta i:

(arbetsmiljö) ämnen och en grundlig analys

Finnish Institute of

E-lärande service och verktyg

3.

(dvs. anmälan av handledare/medarbetare i

Northern Greece

Research Institute

2.

hälso-och

b) fast avfallshanteringsanläggningar

THES EIS part ners

THESEIS Frågeformulär

Utbildning om hälsa och säkerhet för arbetstagare
inom sektorn för industriell miljö

har

finansierats

1.

(dvs.

inom
företagets

beredskapsplaner,

i

obehag

samband

med

och

psykologiskt

dålig

lukt

av

avloppsvatten)
• Säkerhetsanvisningar vid arbete i trånga
utrymmen

(inresetillstånd

och

farliga

arbetsförhållanden)
• Säkerhetsanvisningar för användning och
hantering av farliga ämnen
• Brandsäkerhets riktlinjer.

"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."

Inom ramen för frågeformuläret kan svarande

THESEIS PROJEKT

också föreslå andra ämne inom hälsa och

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

säkerhet som i vilka de skulle vilja att
ytterligare utbildade och arbetsmiljö utbildning

THESEIS webbsida:
www.theseis-training.eu

Speciellt bad

information

om

projektets

frågorna

om faror (olycka,

kemiska, fysikaliska, biologiska, ergonomiska,
psykosociala

och

organisatoriska

faktorer)

framsteg. Skriv bara in din e-

relaterade till arbetarnas verksamhet, utifrån de

postadress

olika arbetsförhållanden och verksamhet som

Subscribe

i

och

tryck

den

vänstra

nedåt delen av THESEIS
webbplatsen.
Om du inte vill ta emot några
ytterligare emissioner av enyhetsbrevet, skicka ett mail
till unsubscribe på följande
adress:

e-post och / eller i pappersform. Mer än 4000
augusti 2012 mer än 800 svar har inkommit. Det

som med operatörerna i avloppsvattenrening.

få

elektroniskt, då de sändes till honom / henne via

Frågeformuläret för arbetarna i hantering av

prenume ration

och

nätet. I det fall att en aktör inte kan fylla i enkäten,

kontakter som gjorts av alla parter, och i slutet av

fast avfall omfattar samma uppsättning frågor

nyhetsbrev

frågeformulären och bad dem att fylla dem på

de hade under de senaste 3 åren.

E-nyhets brev

Prenumerera på THESEIS e-

dem om sammanställning och frisättning av

är värt att nämna att besvarade frågeformulär
fortsätta att komma från andra intressenter.
Den mottagna svar analyseras för att kartlägga
arbetsmiljöproblem

utbildningsbehov

hos

yrkesverksamma sysselsatta med avloppsrening
och fast avfallsanläggningar för hantering per
land.
2. THESEIS e-lärande tjänsteutveckling och

genomförs av följande specialiteter :

verktyg

a) Sophämtning Arbetare
b) Förbränningsanläggning Operatörer

En

c) Deponering Operatörer

utvecklingsmodeller och designverktyg som har

Båda enkäterna inledningsvis sammanställts
på engelska och sedan översatt av THESEIS

news-unsubscribe@theseis-

partners i grekiska, tyska, finska, bulgariska

training.eu

polska och tjeckiska språket.

kort

införts

och

beskrivning

kommer

av

att

de

föreslagna

genomföras

under

THESEIS projektet för utveckling av THESEIS eLearning tjänster inom företagshälsovården och
ämnen Säkerhet, presenteras i en relativ artikel
på engelska språk på THESEIS hemsida.

Frågeformulär kan laddas ner genom THESEIS
projekt webbsida och används av berörda

Vanliga frågo r F AQ

parter

(OHS

chefer

och

arbetstagare

i

anläggningar hantering av föroreningar, OHS
Vänligen skicka dina frågor
antingen

på

THESEIS

projekt och / eller andra

rådgivare etc.). Till exempel ett grekiskt, privat
företag, som erbjuder hälso-och säkerhet till

frågor som rör hälsa och

kommunalt

säkerhetsutbildning,

använder

yrkesutbildning osv genom

identifiering av arbetstagarnas utbildning luckor

att kontakta oss via e-post:
info@thesei-training.eu.
En

expert

från

THESEIS

arbetslag kommer att vidta
uppgiften

att

svara

på

postade frågan och ladda
upp den på vanliga frågor
inom webbplatsen.

avloppsvatten
respektive

anläggningar

frågeformulär

för

i sammanställningen av Arbetshälsoinstitutet

I THESEIS projektet för den första datainsamling
och analytiska steg, bland annat utformningen av
nyckeltal områden (KPAs) och inlärningsresultat
(LOS) har vi antagit en kombinerad verktyg
tillvägagångssätt

där

de

inblandade

projektaktörerna kan antingen dokumentera sin
kPa / LO specifikationer för respektive moduler
som

ska

utvecklas

på

antingen

en

print-

baserad/elektronisk form eller direkt till en onlinedatabas, allt beroende på den enskildes nivå av

och säkerhetsstudier i dessa anläggningar.

IKT

mognad.

Mer

om

inlärning

tjänsten

Inom ramen för THESEIS projektet och särskilt

designprocessen i en uppföljande artikel i detta

för

nyhetsbrev.

ledning

av

en

undersökning

för

att

identifiera de utbildningsbehov i OHS frågor
arbetstagare

upptagna

i

föroreningar

(avloppsvatten,

hantering

av

3. Hälsa och säkerhet i en grön ekonomi

avfall)

Artikeln behandlar några av de större hälso-och

partner,

säkerhetsfrågor för arbetare ockuperade i "gröna

kontaktade de identifierade målgrupperna och

jobb" och finns tillgänglig på engelska språk på

anläggningar,

alla

fast

projektets

intressenter i Grekland, Tyskland, Finland,
Sverige,

Belgien,

Polen,

Tjeckien

THESEIS webbplatsen.

och

Bulgarien, informerade
"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."

4. Biologiska faror i eko-industrin
En

THESEIS Projekt
Utbildning om
hälsa och
säkerhet för
arbetstagare inom
sektorn för
industriell miljö

hänvisning

till

Biologiska

slutförts. Landrapporterna baseras på resultaten
faror

i

Den första undersökningen fokuserar på de

exponeringsvägar och arten av mikrobiologiska

begärda och tillgängliga kunskaper, färdigheter

risker och presenteras i relativ artikeln på

och

engelska språk på THESEIS webbplatsen.

Användning av frågeformulär och den andra

5.

EQF

och

ECVET

-

De

europeiska

Den europeiska ramen för kvalifikationer (EQF)
och

det

europeiska

projektet

har

finansierats

inom

artikel

på

engelska

språk

systemet

på

för

THESEIS

hemsida.
Under THESEIS projekt för utbildningsmaterial

Lärande inom ramen för

som kommer att samlas in och/eller utvecklas

DA

multilaterala

projekt

VINCI
för

utveckling av innovationer.
(Grant Agreement referens
nr

2011-3988/001-001

signerad den 11/11/2011).
www.theseis-training.eu

utifrån definierade utbildningsbehov kommer
tillvägagångssätt lärandemål användas. Detta
kommer att bidra till insyn och jämförbarhet
lärande enheter för olika partnerländer som
deltar i projektet.

SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of

6. Andra samordningsmöte

förverkligas i Prag, den 7 och 8 juni 2012. Värd
för mötet var den tjeckiska Occupational Safety
Research Institute (VUBP).

Northern Greece
Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety

arbetsmiljöfrågor

undersökte

de

-

befintliga

för

arbetarna

ockuperade

i

eko-industrin.

Sammanställningen av rapporten följer.
8. Nästa planerade åtgärden - Evenemang
Utbildningsmaterial – Tjänster

utarbetats i 8 europeiska länder (Grekland,
Belgien, Tyskland, Finland, Tjeckien, Polen,
Sverige, Bulgarien), och sammanställning av
sammanfattande

rapport

kommer

THESEIS

partner koncentrera sina ansträngningar på
a) identifiering - Utnämning av Mål för
arbetare ockuperade i avloppsvatten och fast

Den 2:a samordningsmöte i THESEIS projektet

THES EIS part ners

undersökningen

i

Efter slutförandet av alla länderrapporter, som

Programmet för Livslångt
LEONARDO

kompetenser

nationella referensramar för kvalifikationer (NQF)

utbildningspolitiska instrument

yrkesutbildning (ECVET) är i fokus för denna
THESEIS

av 2 undersökningar i varje deltagande land.

avloppsvatten och fast avfall sektorn analysera

Under mötet hade organisatoriska, tekniska
och ekonomiska frågor om projektets framsteg
diskuteras ingående. Förslag på innehåll för 1a

PREVENT

och 2a undersökningar samt landets och

Forschungsinstitut

sammanfattande rapport, utbildningsmaterial

Betriebliche Bildung

presenteras. Detaljer om mötets mål, partners

Occupational Safety

diskussioner och åsikter, resultaten ingår i

Research Institute

mötesprotokoll. Lista över deltagare, mötets

Finnish Institute of

dagordning och bilder kan nås på THESEIS

Occupational Health

webbplats.

avfall, för hälso-och säkerhetsfrågor
Lärandemål kommer att specificeras på grundval
av frågeformulär bedömning (se första artikeln i
Aktuella

Nyhetsbrev)

och

identifiering

av

nationella referensramen för kvalifikationer och
sysselsättning
sysselsatta

"Beskrivningar

med

hantering

av
av

arbetare

föroreningar

sektorn i de ovannämnda 8 europeiska länder.
Då kommer studieresultat används för insamling
och utveckling av THESEIS projekt didaktiska
innehåll.
b) Gruppering av lärandemålen i olika lärande
enheter som beskrivs tillsammans kunskaper,
färdigheter, beskrivningar kompetens
Lärandemål kommer också att grupperas i
distinkta

Swedish TelePedagogic

lärande

enheter

och

beskrivs

Knowledge Centre

7. Landsrapporter

tillsammans kunskaper, färdigheter, beskrivningar

Institute Of Environmental

Alla landsrapporter utarbetats i 8 europeiska

kompetens (EQF, ECVET).

Protection

länder (Grekland, Belgien, Tyskland, Finland,

c) Konfiguration av VCP utbildningstjänster

Umweltcluster Bayern

Tjeckien, Polen, Sverige och Bulgarien) har

STPKC

konfigurerar

utbildningstjänster

som

SYNTHOS Kralupy

kommer att tillhandahållas av den virtuella

Regional Development

gemenskapen Platform (VCP), enligt resultaten

Foundation

(utbildningsbehov,
"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."

THESEIS PROJEKT
THESEIS e-mail:
info@theseis-training.eu
THESEIS webbsida:
www.theseis-training.eu

lärandemål) av den slutliga sammanfattande

9. Relaterade projekt

rapporten och den föreslagna Yrkesutbildning

Du kan få extra information om andra pågående

modell.

projekt som verkar inom samma område av

Artiklar till National Press och tidskrifter -

intresse som THESEIS genom Relaterade

Presentationer under Seminarier

projekt länken på projektets hemsida.
och

Om du vill att berika projektlistan skicka de

E-nyhets brev

offentliggöra en teknisk artikel på nationell

föreslagna projekten på följande e-postadress:

prenume ration

press i varje partnerland. Artiklarna kommer att

info@theseis-training.eu

Alla

partner

kommer

att

förbereda

gälla en presentation av projektet och de
Prenumerera på THESEIS e-

viktigaste resultaten som uppnåtts hittills.

nyhetsbrev

Dettassa spridning kommer också att innefatta

och

information

om

få

projektets

framsteg. Skriv bara in din epostadress

presentationer till seminarier på lokal och
nationell nivå.

och

tryck

den

vänstra

Dessutom kommer lands-och sammanfattande

nedåt delen av THESEIS

rapport resultaten spridas för att projicera

Subscribe

i

webbplatsen.

berörda

Om du inte vill ta emot några
ytterligare emissioner av e-

parter.

THESEIS

projektresultat

kommer att laddas upp till ADAM plattform för

nyhetsbrevet, skicka ett mail

innehållets förnyelse.

till unsubscribe på följande

Projektets delårsrapport

adress:

Slutligen THESEIS projektkoordinator (SIGMA

news-unsubscribe@theseistraining.eu

Consultants,

Grekland)

kommer

att

sammanställa och lämna EACEA projektets
delårsrapport.

Vid

delårsrapporten

Vanliga frågo r F AQ

antingen

på

THESEIS

Quality

THESEIS

Report

också

produceras. Interimsavtalet Kvalitet rapporten
kommer

Vänligen skicka dina frågor

sidan,

att

innehålla

resultaten

av

de

genomförda åtgärderna för kvalitetsstyrning

projekt och / eller andra

och kvalitetssäkring från projektstart till halvtid

frågor som rör hälsa och

(30-12-2012) av projekttiden.

säkerhetsutbildning,

Nästa samordningsmöte

yrkesutbildning osv genom
att kontakta oss via e-post:

är den 3: e samordningsmöte som kommer att

info@thesei-training.eu.
En

expert

från

Nästa planerade möte av THESEIS partnerna

THESEIS

hållas i Nürnberg, Tyskland, under december

arbetslag kommer att vidta

2012.

uppgiften

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb -

att

svara

på

postade frågan och ladda
upp den på vanliga frågor

Det

kommer

att

ledas

av

den

Forskningscentralen för yrkesutbildning).

inom webbplatsen..

"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."

