
Wdrażanie modelu 
certyfikacji mentorów 

w sektorze  
eko-przemysłu  

  

1) Doświadczeni pracownicy z sektorów gospodarki 

odpadami, recyklingu oraz energetyki 

odnawialnej, odpowiedzialni za wdrażanie do 

pracy lub mentoring innych pracowników, 

stażystów lub studentów, a także pracownicy, 

którzy chcą zostać mentorami 

2) Organizacje szkoleniowe i instytucje edukacyjne 

3)  Instytucje zainteresowane certyfikacją 

mentorów w eko-przemyśle 

4)  Pracownicy sektora eko-przemysłu  

5)  Pracodawcy sektora eko-przemysłu 
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Partnerzy Projectu: 
 
 

Konsorcjum projektu EcoMentor składa się  
z pięciu organizacji z 4 krajów UE:  

Polski, Grecji, Włoch i Wielkiej Brytanii 
(Szkocji). 



 opracowanie standardu kompetencji 

zawodowych dla mentorów  

 opracowanie programu szkoleniowego 

 zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie 

szkolenia zawodowego łączącego     

 elementy szkolenia klasycznego z elementami on

-line  

 wdrożenie i przetestowanie systemu certyfikacji 

dla mentorów w sektorze  

Kompetencje osób zaangażowanych w planowanie  

i prowadzenie uczenia się w miejscu pracy mają 

bezpośredni wpływ na jakość kształcenia 

zawodowego. 

 

Opracowanie programu i treści szkolenia 

zawodowego dla mentorów w eko-przemyśle 

przyczyni się do wspierania ustawicznego 

doskonalenia zawodowego edukatorów – mentorów 

– i w ten sposób do rozwoju kompetencji kluczowych 

osób zaangażowanych w uczenie się w miejscu pracy. 

 

Wybór eko-przemysłu, jako sektora pilotażowego  

dla wdrażania wyników projektu jest celowy  

i uzasadniony z jednej strony jego strategicznym 

znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju 

gospodarki europejskiej, a z drugiej doświadczeniem  

i wiedzą organizacji partnerskich.  

 

Projekt skierowany jest do pracownikach SME 

zatrudnionych w następujących sektorach  

eko–przemysłu:   

- gospodarki odpadami   

- recyklingu  

- energii odnawialnej. 

Głównymi rezultatami projektu będą:  

system certyfikacji kompetencji mentorów w 

sektorach gospodarki odpadami, recyklingu oraz 

energii odnawialnej, program kształcenia i 

szkolenia zawodowego (VET) oraz kurs 

zawodowy w zakresie kształcenia mieszanego dla 

mentorów  

w eko-przemyśle. 

 

Wdrożenie tych rezultatów umożliwi: 

 wyposażenie wykwalifikowanych  

i doświadczonych profesjonalistów 

pracujących w  eko-przemyśle w 

kompetencje mentorskie 

 podniesienie kompetencji pracowników  

eko-przemyślu 

 umożliwienie możliwości potwierdzenia 

efektów uczenia się pracownikom 

działającym jako mentorzy 

 wpisanie zestawów efektów uczenia się do 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 

 wykorzystanie programu i szkoleń 

zawodowych przez organizacje partnerskie. 

Cele szczegółowe projektu: 

Głównym celem projektu jest opracowanie  

i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji 

mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki 

odpadami, recyklingu oraz energii odnawialnej. 

Działania projektu koncentrują się na uczeniu się  

w miejscu pracy przy użyciu technik kształcenia 

mieszanego (łączącego elementy szkolenia klasycznego 

z elementami on-line).  

Przesłanki i cele projektu Przewidywane rezultaty Projekt Ecomentor  


