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Projekt THESEIS vznikl na
základě

programu

celoživotního
LEONARDO
(Multilateral

DA

VINCI

Projects

for

Development of innovation
-

Vzdělávání v oblasti BOZP pro pracovníky v ekoprůmyslu

vzdělávání

Grant

Agreement

Výpočet zahrnoval odpovědi podle znalostních

1. Souhrnná zpráva - výsledky

stupňů od 1 do 5 nebo s označením N/A (není k
Souhrnná zpráva sumarizovala výsledky dvou

reference no 2011-3988/001-

průzkumů

provedených

ve

všech

001 ze dne 11/11/2011).

participujících zemích, které měly za úkol
zdokumentovat požadované kvalifikace a

Partne ři T HE SEIS

stanovit požadavky na vzdělávání v oblasti

SIGMA Consultants Ltd

BOZP pro pracovníky v eko-průmyslu.

V

Federation of Industries of

souhrnné zprávě byly stanoveny výstupy

Northern Greece

vzdělávání

na

Hellenic Institute for

vzdělávacích

potřeb

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

základě

specifických

pracovníků

v

eko-

průmyslu. Navíc každá země prověřovala
existenci

národních

kvalifikačních

rámců

(National Qualifications Frameworks – NQF)
pro

pracovníky

v

eko-průmyslu

a

zdokumentovala jejich kvalifikaci v oblasti
BOZP.

Shromážděné informace byly také

Finnish Institute of

využity pro určení vzdělávacích výstupů,

Occupational Health

které byly dále zpracovány do vzdělávacích

Swedish TelePedagogic

modulů společně s deskriptory znalostí,

Knowledge Centre

dovedností a schopností. Data získaná v

Institute Of Environmental

jednotlivých

Protection

zpracována pomocí matematických průměrů

Umweltcluster Bayern

dosažených

SYNTHOS Kralupy

oblastech (A1 – A6) nebo v odpovědích na

Regional Development

zvlášť položené otázky.

zemích

v

byla

jednotlivých

statisticky

tématických

dispozici).
Výsledky 1. průzkumu ukázaly, že zaměstnanci
pracující v odvětví čištění odpadních vod vyžadují
další vzdělávání zejména v těchto oblastech:
 práce v uzavřených prostorech (povolení
vstupu, postupy pro práci ve stísněných
prostorech),
 nebezpečné látky + odpovídající ochrana
zdraví

(ochrana

biologickému

a

proti

fyzikálnímu,

chemickému

včetně správného používání OOPP),
 všechna nebezpečí způsobená extrémními
pracovními

podmínkami

operátorů

odpadních vod (rizika a jejich prevence na
specifických pracovních pozicích) event.
způsobená nebezpečnými látkami,
 požární

bezpečnost

a

ochrana

a

protipožární systémy,
 rizika výbuchů a jejich prevence,
 odpovídající ochrana zdraví vyplývající z
rizik, pracovního prostředí a pracovních
podmínek operátorů odpadních vod.
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Výsledky 1. průzkumu dále ukázaly, že pro

Projekt THESEIS

zaměstnance v odvětví pevných odpadů je

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

třeba

vytvořit

vzdělávání

zaměřené

na

 práce v uzavřených prostorech (povolení
vstupu, postupy pro práci ve stísněných
prostorech),
 nebezpečí

E-Zpr avodaj
přihlášen í k
odběru
Přihlašte

se

k

elektronického
THESEIS

Zpravodaje
a

podrobné

odběru
získejte

informace

o

postupu projektu. Stačí zadat
e-mailovou

a

adresu

stisknout Přihlásit v levém
dolním

rohu

webového

odhlášení

na

následující

na

vytvoření

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro osoby
pracující v eko-průmyslu.

pracovními podmínkami zaměstnanců v

získat. Cílovými skupinami pro průzkum byly

odvětví pevných odpadů (rizika a jejich

“Operátoři odpadních vod” a “Odborníci pro

prevence

nakládání s (pevnými) odpady”. Průzkumem bylo

na

specifických

pracovních

pozicích),

zjištěno, že obě tyto profese mají podobné

 požární bezpečnost a požární ochrana,

požadavky na vzdělání, a to v těchto oblastech:

 odpovídající ochrana zdraví vyplývající z
rizik, pracovního prostředí a pracovních
podmínek zaměstnanců při nakládání s
odpady.
Druhý průzkum ukázal, že žádná partnerská

národní kvalifikační rámce pro eko-průmysl

o

zaměří

dovednosti, kterých musí konkrétní pracovník

Pokud chcete odběr zrušit,
e-mail

se

extrémními

země dosud nemá kompletně zpracované

prosím

THESEIS

Cílem projektu je zjistit znalosti, schopnosti a
způsobená

portálu THESEIS.
zašlete

Projekt

vhodného e-learningového modulu pro oblast

následující oblasti:

THESEIS website:
www.theseis-training.eu

3. THESEIS model odborného vzdělávání

zejména pro oblast odpadních vod a pevných

adresu:

odpadů.

Ve většině zemí se na koncepci

news-unsubscribe@theseis-

kvalifikačních soustav pracuje nebo je jejich

training.eu

vytvoření v blízké budoucnosti plánováno.

1)

Sektor odpadních vod

 bezpečné pracovní postupy u odpadních
vod
 chemická rizika
 fyzikální rizika
 biologická rizika
 požární bezpečnost
 osobní ochranné pracovní prostředky
 stísněné prostory
2)

Sektor pevných odpadů

 chemická rizika
 fyzikální rizika

2. Výstupy vzdělávání
Často kla dné ot áz ky
FAQ
Své

Vzdělávací výstupy projektu THESEIS budou
“holisticky” popsány v rámci uceleného popisu

otázky

k

projektu

jako matice, rozčleněné do jednotlivých prvků

 biologická rizika
 požární bezpečnost
 osobní ochrana

Podrobný

Vzdělávací model THESEIS VET využije všechny

vzdělávání v oblasti BOZP, v

popis výsledků učení ve formě matice má tu

potřebné vzdělávací služby pro přípravu kurzů,

oblasti

výhodu,

THESEIS I otázky týkající se
dalšího

odborného

školení atd. můžete odeslat
na e-mail projektu THESEIS:
info@thesei-training.eu.
Dotaz zodpoví odborník z
pracovního
otázku

týmu

zodpoví

vědomostí, znalostí a dovedností.

že

umožňuje

lepší

srovnání

s

příslušnými národními učebními osnovami a je
jasněji strukturován s ohledem na následné
hodnocení výsledků učení.

které nabízí společná virtuální platforma (Virtual
Community

Platform).

materiálů THESEIS

Konfiguraci

výukových

zpracuje externí odborník,

který zavede interaktivní platformu založenou na
3D zobrazení reálného plánu čištění odpadních

projektu

vod

a

zpracovaných flash metodou, což umožní velmi

tato

odpověď bude vložena do
rubriky

včetně

grafických

vektorových

modelů

rychlé načítání. Vzniklý produkt bude flexibilní pro

FAQ

použití na flash přehrávačích (i exe),

nawebovýchstránkách

vyhledávačích,

projektu THESEIS.

webových

stránkách

ve
nebo

dokonce může být součástí jiných multimediálních
platforem.
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projekt vzdělávání
BOZP pro
pracovníky
v eko-průmyslu

Interface zahrnuje vícejazyčné mutace, stejně

 urychlit

process

překladu.

Jakmile

jako možnost aktualizace a snadných překladů

budou materiály hotovy a zveřejněny (s

jednotlivých uživatelů. Anglická verze THESEIS

odpovídajícím obsahem i strukturou dle

modeu odborného vzdělávání je k dispozici na:

zadání projektu), je záměrem provést

http://moodle.theseis.euproject.org/?lang=en

překlad co nejdříve, aby se s ním mohli

Projekt THESEIS vznikl na

Všechny vzdělávací materially jsou též k

seznámit i anglicky nehovořící osoby.

základě

dispozici pro překlad do všech jazyků

programu

celoživotního

vzdělávání

LEONARDO
(Multilateral

DA

VINCI

Projects

for

participujících zemí. a paAll the training
material is available at the platform for

Development of innovation

translation in all the participating partners’

-

languages. Management projektu THESEIS

Grant

Agreement

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

rozhodl o relativně ranném termínu spuštění

Konečná verze THESEIS modelu odborného
vzdělávání bude obsahovat vzdělávací moduly
včetně překladu obsahu teoretické přípravy i testů,
tak aby se s nimi mohlo pracovat prostřednictvím
webu.

této platformy, tak aby se umožnilo:
 diseminovat výstupy do sítě THESEIS

Partne ři T HE SEIS

co nejdříve, aby se mohlo zapojit do

SIGMA Consultants Ltd

následné hodnotící fáze co nejvíce

Federation of Industries of

odborníků;

Northern Greece
Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.
Finnish Institute of
Occupational Health
Swedish TelePedagogic
Knowledge Centre
Institute Of Environmental
Protection
Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

Co-funded by the
European Union
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Tento dotazník bude zkoumat, jak studenti nové

Třetí koordinační schůzka

Projekt THESEIS

4.

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

3. koordinační schůzka projektu THESEIS se

přispěl k rozšíření a zlepšení jejich znalostí a

uskutečnila v měsíci lednu 2013 v německém

dovedností.

THESEIS website:
www.theseis-training.eu

Norimberku.

Hostitelem

vzdělávání vnímají, a to, jak tento způsob učení

byl

partner

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb –
Research Institute for Vocational Education and
Training

E-Zpr avodaj

–

Výzkumný

ústav

pro

odborné

vzdělávání). Seznam účastníků a program

provedou

navazující

rozhovory (bude-li nutné) a shrnou výsledky.
Poté vedoucí WP

č. 4 zpracuje společnou

souhrnnou zprávu, která zahrne vstupy od
všech partnerů. Získané závěry budou použity

odběru

webových stránkách projektu THESEIS.

při dalším řízení projektu THESEIS

se

THESEIS

k

odběru

Zpravodaje
a

podrobné

získejte

informace

o

postupu projektu. Stačí zadat
e-mailovou

THESEIS

modelů

odborného

vzdělávání budou přeloženy do jazyků všech

dolním

THESEIS

modelů

odborného

vzdělávání

Další akivity projektu budou následovat ve

Pokud chcete odběr zrušit,

formě pilotních studií, ověřování a hodnocení

zašlete

nových modelů odborného vzdělávání. Pilotní

odhlášení

e-mail

na

o

následující

adresu:
news-unsubscribe@theseistraining.eu

ověřování

umožní

členům

cílové

skupiny

vyzkoušet si vytvořený materiál dříve než bude
zaveden

seminářích
Partneři z každé spolupracující země připraví a

portálu THESEIS.
prosím

odborného vzdělávání THESEIS.
Články v národním tisku + prezentace na

stisknout Přihlásit v levém
webového

sestavení konečné verze vzdělávacího modulu

zúčastněných zemí (probíhá).

a

adresu

rohu

4 využije tyto výstupy ke zpřesnění obsahu a

Překlady vzdělávacích materiálů
Obsahy

a pro

úpravy vzdělávacích materiálů. Vedoucí WP č.

5. Další plánované akce

Ověření

a

získat

tak

zpětnou

vazbu

k

budou v národním tisku publikovat články
informující o projektu se zaměřením na dosud
dosažené

výsledky.

Diseminace

projektu

THESEIS proběhne rovněž formou prezentací
na seminářích místní a národní úrovně.

ohodnocení jeho vlastností i funkcí. V rámci
dalšího

Často kla dné ot áz ky
FAQ

pracovního

balíčku

(WP

–

work

otázky

k

projektu

Další plánováná schůzka – již 4. koordinační

partnerských zemích k ověření modelu v

jednání projektu THESEIS se uskuteční v

evropském

průběhu měsíce června 2013 v Helsinkách.

měřítku.

Ověřování

(pilotní

vzorek

pracovní

síly,

tedy

zástupce

THESEIS I otázky týkající se

zaměstnanců

vzdělávání v oblasti BOZP, v

nezaměstnaných, studentů technických škol

dalšího

odborného

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

apod.

předmětného

odvětví,

Health.

se podíleli na tvorbě modelu. To zahrnuje

pracovního

projektu

podporou hlavního řešitele I instalaci online

a

modulů a konfiguraci celého systému podle

tato

projektu - Finnish Institute of Occupational

zodpovídat odborníci z partnerských zemí, kteří
kontaktování účastníků pilotního ověřování, x

zodpoví

Hostitelskou organizací bude finský partner

Za koordinaci celého procesu budou

Dotaz zodpoví odborník z
týmu

Příští koordinační schůzka

package) č. 5 proběhne řada zkoušek ve všech

testování) by mělo zahrnout reprezentativní

otázku

vzdělávání

jednání včetně fotografií je k dispozici na

elektronického

oblasti

údaje,

na

přihlášen í k

Přihlašte

Své

zkontrolují

Specialisté

odpověď bude vložena do

provozních

rubriky FAQ na webových

společné platformy (VCP) bude vytvořeno

stránkách projektu THESEIS.

online forum, které poskytne prostor pro diskusi

požadavků.

Prostřednictvím

o tématech a prvcích modulu odborného
vzdělávání,

obsahu

výukových

materiálů,

realizovaných metodách a zpětných vazbách
mezi studenty a lektory. Na závěr vzdělávání
vyplní studenti hodnotící dotazník.
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