
 

 

Witamy w trzecim numerze biuletynu Projektu EcoMentor  

"Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu". 

 

W tym numerze znajdziecie Państwo między innymi następujące informacje: 

 Aktualności 

 Szkolenie pilotażowe dla mentorów w Polsce 

 Wydarzenie rozpowszechniające projekt we Włoszech 

 Platforma edukacyjna Moodle 

 Konsultacje programu certyfikacji dla mentorów w eko-przemyśle 

 Konferencja kończąca projekt EcoMentor w Warszawie. 

 

Aktualności 

Ostatnie miesiące były bardzo pracowitym okresem dla partnerów projektu EcoMentor. Pracowano 

przede wszystkim nad materiałami szkoleniowymi, które zostały wykorzystane przez IOŚ-PIB podczas  

szkolenia pilotażowego w Warszawie. 

Obecnie Partnerzy kończą Platformę szkoleniową Moodle, która będzie dostępna w języku 

angielskim, greckim, włoskim oraz polskim. Dodatkowo ukończony właśnie program certyfikacji 

zostanie  przetestowany podczas szkolenia pilotażowego przez DIMITRA w Grecji. 

Partnerzy pracują również nad Kompendium Wiedzy i Monografią, które zostaną udostępnione on-

line dla wszystkich zainteresowanych. 

 

Szkolenie pilotażowe dla mentorów w Polsce 

W dniach 14go oraz 21go maja 2018 r., w  Instytucie Ochrony 

Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w 

Warszawie, odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu 

EcoMentor.  

Szkolenie, w którym uczestniczyło 20 uczestników, było 

adresowane do mentorów oraz osób zainteresowanych 

zagadnieniami mentoringu w miejscu pracy, szczególnie w 

sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu, energii 

odnawialnej. 

Przeprowadzenie tego szkolenia pozwoliło na przetestowanie w praktyce 

wybranych modułów z opracowanego szkolenia zawodowego dla mentorów. 

Na zakończenie szkolenia sprawdzona została nabyta przez uczestników 

wiedza i rozdano Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. 



 

 

Ponadto IOŚ-PIB zebrał opinie na temat treści kursu, materiałów szkoleniowych oraz komunikacji 

uczestników z prowadzącymi. Pomimo kilku drobnych uwag (które zostaną uwzględnione w 

materiałach końcowych) szkolenie pilotażowe zostało wysoko ocenione przez jego uczestników. 

Wielu uczestników wyraziło chęć uczestnictwa w pełnym programie szkoleniowym (z możliwością 

zdobycia certyfikatu EcoMentor), w momencie gdy cały kurs jest będzie już gotowy.  

 

 

Wydarzenie promujące projekt we Włoszech 

Dnia 23go maja 2018 w Reggio Emilia włoski partner SYNERIGE przeprowadził warsztaty wraz ze 

spotkaniem rozpowszechniającym rezultaty projektu EcoMentor.  

Publiczność, która wzięła udział w organizowanym wydarzeniu, była dość zróżnicowana i składała się 

między innymi z  interesariuszy różnych środowisk: przedsiębiorców, pracowników, niezależnych 

ekspertów, studentów i pracowników akademickich. W wydarzeniu tym uczestniczyło w nim 54 osób, 

w tym 12 prelegentów. 

Platforma edukacyjna Moodle 

Kurs VET opracowywany w ramach projektu EcoMentor został wdrożony na platformie edukacyjnej 

Moodle. Obecnie jest ona najpopularniejszym systemem zarządzania treściami edukacyjnymi. To 

bardzo elastyczna, prosta w obsłudze, bezpieczna platforma przeznaczona do zdalnego nauczania. 

Jest powszechnie używana przez szkoły, uniwersytety i firmy.  



 

 

 

Aktualnie na platformie zaimplementowany został kursu  w języku angielskim. Docelowo na 

platformie umieszczone zostaną kursy w języku polskim, greckim i włoskim. Struktura kursu 

opracowana została przez partnerów na podstawie modułowego programu szkolenia. 

 

Treści teoretyczne kursu są dostępne dla wszystkich użytkowników. Zaprezentowane są one w formie 

zwykłego tekstu lub prezentacji. Wszystkie treści w języku polskim będą niedługo gotowe do 

pobrania i/lub wydruku.  



 

 

 

Udział w ćwiczeniach i testach sprawdzających mogą wziąć tylko zarejestrowani użytkownicy. Moduł 

„Test” na platformie umożliwił stworzenie testów składających się m.in. z pytań wielokrotnego 

wyboru, prawda-fałsz oraz pytań otwartych. Każde próba jest automatycznie oceniania, żeby 

użytkownik mógł  od razu sprawdzić poprawne odpowiedzi.  Moduł „Zadanie” umożliwia 

uczestnikom składanie prac w formie plików (tekstowych, graficznych). Prowadzący kurs ma 

możliwość zbierania prac, ich ocenę i komentowanie. 

 

 

 

 

 

 

Program certyfikacji dla mentorów w eko-przemyśle 

 



 

 

Platforma będzie dostępna we wrześniu 2018 r. Wszystkich zainteresowanych pełnym dostępem do 

kursu (w roli ucznia i nauczyciela) zachęcamy do kontaktu. 

Konsultacje programu certyfikacji dla mentorów w eko-przemyśle 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy szkocka firma ICERMS Ltd. i IOŚ-PIB współpracowały w celu 

opracowania Programu Certyfikacji EcoMentor. Program certyfikacji jest jednym z kluczowych 

rezultatów projektu i wymaga wkładu ze strony wszystkich partnerów, aby zapewnić dostarczenie 

wysokiej jakości produktu. 

Konsultacja i ocena programu certyfikacji 

Opracowany programu certyfikacji zostanie poddany ocenie 

przez interesariuszy zainteresowanych certyfikacją. Do 

podmiotów, które zostaną zapytane o wyrażenie swojej opinii 

na temat opracowanego programu, należą: 

• jednostki certyfikujące 

• certyfikowane osoby 

• pracodawcy 

• jednostki treningowe 

• stowarzyszenia, itp. 

Konsultacje i ocena będą prowadzone na dwóch poziomach: 

za pośrednictwem forum internetowego, a także poprzez 

bezpośrednie konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi 

stronami. Kwestionariusze zostaną rozpowszechnione wśród 

zainteresowanych stron, a następnie partnerzy projektu 

zbiorą i przeanalizują wyniki. Ponadto opracowany system i 

wymagana dokumentacja zostaną przetestowane podczas szkolenia pilotażowego dla mentorów z 

branży eko-przemysłu w Grecji. 

Opracowanie ostatecznego programu certyfikacji dla mentorów w eko-przemyśle 

Końcowym etapem będzie włączenie wyników oceny, w tym wniosków i sugestii do ostatecznej 

wersji programu certyfikacji. 

 

Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w ocenie programu certyfikacji, prosimy o kontakt z nami 

korzystając poniższych adresów e-mailowych: 

 ecomentor@ios.edu.pl i pawel.wowkonowicz@ios.edu.pl 
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Konferencja kończąca projekt EcoMentor 

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja, która umożliwi zaprezentowanie rezultatów 

projektu i dyskusję z uczestnikami. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

będzie organizatorem wydarzenia zaplanowanego na 23-go października 2018 r w Warszawie. 

Dokładne miejsce i agenda konferencji zostaną wkrótce umieszczone na stronie internetowej i profilu 

FB projektu. 

Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy  do udziału! 

 

 

 


