Grupy docelowe projektu:
Partnerzy Projektu:


Doświadczeni

pracownicy

gospodarki

odpadami,

energetyki

odnawialnej,

z

sektorów

recyklingu

oraz

odpowiedzialni

Konsorcjum projektu EcoMentor składa się
z pięciu organizacji z czterech krajów UE:
Polski, Grecji, Włoch i Wielkiej Brytanii

za wdrażanie do pracy lub mentoring innych
pracowników, stażystów lub studentów,
a także pracownicy, którzy chcą zostać

Wdrażanie modelu
certyfikacji mentorów
w sektorach
eko-przemysłu

mentorami


Organizacje

szkoleniowe

i

instytucje

edukacyjne


Instytucje

zainteresowane

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy
(IOŚ-PIB) - lider projektu

certyfikacją

mentorów w eko-przemyśle


Pracownicy z sektora eko-przemysłu



Pracodawcy z sektora eko-przemysłu

Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy
(ITeE-PIB)

Sinergie Società Consortile
a Responsabilità Limitata
(SINERGIE)
International Centre for the
Environment, Resource
Management & Sustainability
Limited (ICERMS)
Projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt
odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów
i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
pochodzących z niego informacji

Dimitra Ekpaideutiki Symvouletiki
AE (DIMITRA)

Czas trwania projektu:
01/11/2016 – 31/10/2018
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026809
E-mail: ecomentor@ios.edu.pl
Strona internetowa:

www.ecomentor.ios.edu.pl

Projekt EcoMentor

Metody szkoleniowe

System certyfikacji

Projekt EcoMentor, realizowany w okresie od

Projekt EcoMentor skupiał się na kształceniu

W

listopada 2016 r. do października 2018 r.,

pracowników

opracowania

dotyczył podnoszenia kwalifikacji mentorów

w rzeczywistym środowisku pracy (work-based

szkolenia

w

learning WBL).

certyfikacji kompetencji mentorów w sektorze

zakresie

efektywnej

pracy

w

sektorze

eko-przemysłu.

eko-przemysłu

Podczas kursu zastosowano kreatywne połączenie

1. Stworzenie

standardu

kompetencji

zawodowych mentorów



Tradycyjne wykłady



E-learning,

zawodowego

pilotażowego

(VET)

łączącego

tradycyjnego

z

szkolenia

obejmujący

treści



elementami

teoretyczne

Trwałość projektu

1. Planowanie działań mentorskich

3. Ewaluacja działań mentorskich

kompendium

akumulowania
kształceniu

i

Europejskiego

i

monografii

formalnie

zawodowa
uznana

w

mentora

została

krajowych

ramach

kwalifikacji. Po zakończeniu projektu partnerzy

szkoleniu
Platforma E-learningowa jest dostępna pod

podsumowującej

Partnerzy projektu dołożą wszelkich starań, aby
kwalifikacja

przenoszenia

zawodowym (ECVET)

wyniki projektu

eko-przemysłu.

Zakres szkolenia

5. Opracowanie

6. Opracowanie

VET, stworzono również system

Testy i oceny

2. Prowadzenie działań mentorskich

w

przeprowadzenia

w środowisku pracy

4. Wdrożenie systemu certyfikacji dla mentorów

osiągnięć

i

oprócz

elementy

szkolenia on-line

systemu

programu

projektu,

i praktyczne w celu wdrożenia nabytej wiedzy

2. Stworzenie programu szkoleniowego
3. Przeprowadzenie

realizacji

różnych metod szkoleniowych:

Rezultaty projektu

szkolenia

sektora

ramach

adresem:

będą

promowali

kursy

szkoleniowe

dla

mentorów eko-przemysłu, w celu podnoszenia
kompetencji mentorów i ich wykorzystywania w

http://ecomentor.itee.radom.pl/

codziennej praktyce zawodowej.

