
Witamy w czwartym numerze biuletynu Projektu EcoMentor  
"Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu". 

 

W tym numerze znajdziecie Państwo między innymi następujące informacje: 

 

• Aktualności 

• Kurs dla mentorów jest teraz dostępny w 4 językach– SINERGIE 

• Szkolenie pilotażowe dla mentorów w Grecji – DIMITRA  

• Monografia EcoMentor- ITEE-PIB 

• Ewaluacja Programu Certyfikacji EcoMentor - ICERMS 

• Wdrożenie rezultatów projektu  

• Wydarzenia promujące w Grecji – DIMITRA  

• Konferencja podsumowująca projekt w Warszawie – IOŚ-PIB 



Aktualności 
To już ostatni biuletyn projektu EcoMentor, który zostanie sfinalizowany 
31 października 2018. 
 
Partnerzy projektu zakończyli prace nad Platformę Moodle, która  
dostępna jest pod adresem: http://ecomentor.itee.radom.pl 
 
Dodatkowo, Program Certyfikacji jest w trakcie procesu oceny w Wielkiej 
Brytanii, Grecji, Włoszech i Polsce, a jego ostateczna wersja będzie 
dostępna wkrótce na stronie internetowej projektu w zakładce: 
Rezultaty pracy intelektualnej/Program Certyfikacji. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z monografią EcoMentor, która  
w sposób przejrzysty podsumowuje projekt i jego wszystkie rezultaty. 
Monografia jest dostępna na stronie projektu w zakładce:  
Rezultaty pracy intelektualnej/Monografia 
 
 
 

Zapraszamy!!! 
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Wszystkie rezultaty projektu są dostępne na  

stronie internetowej:www.ecomentor.ios.edu.pl 
 
 
 

Aktualności 

http://www.ecomentor.ios.edu.pl/


 
 
 

KURS DLA MENTORÓW - TERAZ DOSTĘPNY W 4 JĘZYKACH 
 
Jednym z głównych celów projektu EcoMentor jest stworzenie kursu kształcenia i 
szkolenia zawodowego ukierunkowanego na mentorów z branży ekologicznej, w celu 
wsparcia profesjonalnego rozwoju tej branży, a w konsekwencji, rozwoju pracowników 
zaangażowanych w działania szkoleniowe w zakresie kompetencji i umiejętności. Kurs VET 
charakteryzuje się mieszanym podejściem, tj. łączeniem zajęć stacjonarnych ze 
środowiskiem e-learningu na platformie edukacyjnej Moodle, gdzie uczniowie mogą 
znaleźć wszystkie dostępne materiały przetłumaczone na 4 języki projektu: angielski, 
polski, grecki i włoski. 



Platforma szkoleniowa jest dostępna:  
www.ecomentor.itee.radom.pl 

(prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnych loginów dostępu) 
 
 
 

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


Szkolenie pilotażowe dla mentorów  
DIMITRA Education & Consulting zorganizowała szkolenie pilotażowe  
EcoMentor w lipcu 2018 r.  W swojej siedzibie w Larissa, Grecja. 
W szkoleniu pilotażowym uczestniczyło dwadzieścia jeden (21) osób, 
wszystkie pracują dla podsektorów ekoprzemysłu działając jako 
trenerzy / mentorzy dla swoich pracowników lub praktykantów. 
Podczas szkolenia bezpośredniego odbyło się wprowadzenie do kursu 
mieszanego EcoMentor, a moduł M2 zatytułowany "Prowadzenie 
działań mentorskich" został szczegółowo przetestowany. Ponadto 
uczestnicy szkolenia zapoznali się z platformą e-learningową 
EcoMentor (http://ecomentor.itee.radom.pl), a pod koniec kursu 
uzyskali dostęp do kursu e-learningowego, który został 
przetłumaczony na język grecki, a także na języki pozostałych 
partnerów projektu. Po krótkiej ewaluacji wydano również 
certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. 
Oprócz tego podczas szkolenia pilotażowego DIMITRA otrzymała 
informację zwrotną na temat treści, metod nauczania i materiałów 
szkoleniowych kursu EcoMentor, oraz ogólną ocenę programu 
certyfikacyjnego EcoMentor przeprowadzoną przez jego uczestników. 
Otrzymane opinie były bardzo pozytywne i wielu uczestników 
zadeklarowało, gotowość do wzięcia udziału w pełnym programie 
szkoleniowym (z możliwością uzyskania certyfikatu EcoMentor) jak 
tylko kurs będzie gotowy. 



KURS DLA MENTORÓW - TERAZ DOSTĘPNY W 4 JĘZYKACH 

 
 
 

Po szkoleniu pilotażowym EcoMentor, które odbyło się w Polsce i Grecji, umożliwiając 
uczestnikom przetestowanie wybranych modułów kursu VET, partnerzy projektu uznali, 
że należy przetłumaczyć teksty opublikowane na platformie i podali dwa istotne ku 
temu powody. Z jednej strony, należało uczynić kurs bardziej przyjaznym dla 
użytkownika i łatwiejszym do zrozumienia; z drugiej strony pozwoliło to na  
zaangażowanie większej liczby użytkowników z wielu krajów (także nieanglojęzycznych). 
 
W rezultacie wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne w 4 językach projektu na 
platformie edukacyjnej EcoMentor. Partnerzy włożyli dużo wysiłku, żeby platforma była 
łatwo dostępna oraz intuicyjna w użyciu, jak również żeby zainteresowani uczestnicy 
mogli wejść na ścieżkę e-learningu, a jednocześnie cieszyć się stymulującym 
środowiskiem szkoleniowym. 



MONOGRAFIA ECOMENTOR 

Niniejsza monografia została opracowana i zredagowana, aby wyniki projektu 
były szeroko dostępne. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców i ekspertów 
VET zajmujących się zagadnieniami związanymi z uznawaniem pozaformalnego i 
nieformalnego procesu uczenia się, aspektami zapewnienia jakości kształcenia 
ustawicznego, opisami kompetencji, rozwojem ram kwalifikacji itp. Druga grupa 
docelowa monografii to profesjonalni aktywni mentorzy, a także ci, którzy 
zamierzają zostać mentorami. 
Monografia jest dostępna w 4 językach. 



OCENA PROGRAMU CERTYFIKACJI ECOMENTOR  

 
 
 

Ostateczny projekt programu certyfikacji został 
opracowany przez zespół EcoMentor i został już 
poddany ocenie podczas pilotażowego programu 
szkoleniowego w Grecji, przeprowadzonego przez 
DIMITRA. 
Ogólna ocena programu wypadła pozytywnie, a 
jeden ekspert oceniający stwierdził, że jest to 
"niezwykle kompleksowy schemat certyfikacji 
obejmujący wszystkie istotne parametry". 

Zasugerowano także kilka drobnych ulepszeń, które zostały włączone do ostatecznej 
wersji programu. Program certyfikacji wciąż jest ewaluowany we wszystkich krajach 
partnerskich, a wyniki oceny i ostateczna wersja programu certyfikacji będą dostępne 
najpóźniej 12 października 2018 r. 

Jeśli chcesz wziąć udział w ewaluacji, skontaktuj się z nami.  
Będziemy wdzięczni za Twój wkład. 



Wdrożenie rezultatów projektu  

POLAND 
IOS-PIB i ITeE-PIB będą współpracować, aby zgłosić kwalifikację mentora w ekoprzemyśle 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, który jest powiązany z portalem EQF. 
Zarejestrowana kwalifikacja będzie publicznie dostępna, co oznacza, że może być 
wykorzystana przez wszystkie instytucje certyfikujące. 

UK 
ICERMS, jako krajowy ośrodek szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii, zapewni, że 
wyniki projektu zostaną umieszczone w narodowej agendzie poprzez centralny interfejs z 
krajowymi władzami oświatowymi, szkoleniowo-doradczym komitetem ds. gospodarki 
odpadami oraz sektorową radą ds. umiejętności. ICERMS będzie zatem współpracować z 
krajowymi interesariuszami w celu opracowania i wdrożenia strategii formalizacji 
kwalifikacji mentorskich i wykorzysta branżę gospodarki odpadami jako pole testowe dla 
nowo sformalizowanego certyfikatu. Jak tylko certyfikat zostanie sformalizowany na 
szczeblu krajowym, będzie dostępny dla wszystkich centrów VET w Wielkiej Brytanii oraz 
będzie rozpowszechniany poza przemysłem odpadów. 



Exploitation after project’s end  

GREECE 
DIMITRA Education & Consulting poinformował już Izbę Techniczną Grecji, Departament 
Centralnej i Zachodniej Tesalii o projekcie EcoMentor, który zakłada uznanie kompetencji 
zawodowych eko-mentorów na szczeblu krajowym. Natomiast szkolenie pilotażowe w 
Larissa, Grecja promowało projekt za pośrednictwem swojej strony internetowej 
(https://tee-kdth.gr/enimerosi/anakoinoseis/prosklisi-ecomentor). Ponadto DIMITRA, 
jako organizacja VET z 5 ośrodkami szkoleniowymi w Grecji, zapewni, że rezultaty 
projektu EcoMentor będą promowane na różnych wydarzeniach organizowanych przez 
DIMITRA.  

ITALY 
We Włoszech, w ramach katalogu szkoleń, SINERGIE będzie promować kursy dotyczące 
mentoringu jak i mentoringu w sektorze eko-przemysłu, prowadząc do uznania nabytych 
w ten sposób kompetencji przez system SRFC. Regionalny system formalizacji i certyfikacji 
umiejętności (SRFC) przyjęty przez region Emilia Romagna ma na celu sformalizowanie i 
certyfikację umiejętności nabytych w wyniku szkoleń, a także poprzez doświadczenie 
zawodowe. 



Wydarzenia promujące w Grecji 

Seminarium zatytułowane "Certyfikacja kompetencji zawodowych 
- przykład europejskiego projektu EcoMentor" miało na celu 
rozpowszechnienie informacji o projekcie i przedstawienie 
wyników projektu: 
• Standardów kompetencji zawodowych (SPC) dla mentora w 

eko-przemyśle (O1) 
• Programu szkoleniowego dla mentorów w eko-przemyśle (O2) 
• Kursu blended learning dla mentorów w branży eko-przemysł 

(O3) 

Krajowe spotkanie promujące projekt EcoMentor odbyło się 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie DIMITRA w Larissa 
(Grecja). Publiczność, która uczestniczyła w seminarium, składała się z inżynierów pracujących jako mentorzy w 
przedsiębiorstwach z sektora eko-przemysłu, przedstawicieli Uniwersytetu Tesalskiego oraz trenerów instytutów 
VET. 

Miała miejsce również obszerna prezentacja 
programu szkoleniowego i platformy e-learningowej. 
Uczestnicy mieli możliwość poruszania się po 
platformie e-learningowej i zapoznania się z 
ćwiczeniami i sposobem oceniania. Ponadto 
uczestnikom konferencji krótko przedstawiono 
program certyfikacji EcoMentor. 



W dniu 23 października 2018 r. w Centrum Konferencyjnym KOPERNIKA w Warszawie 
odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Mentoring w sektorze eko-
przemysłu”, której współorganizatorem był  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy 
Instytut Badawczy. Konferencja kończyła 2 letni projekt EcoMentor: „Wdrażanie modelu 
certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu” współfinansowany z programu Erasmus+. 
 
Pomimo niesprzyjającej pogody w konferencji uczestniczyło około 90 osób, głównie 
przedstawicieli branży eko-przemysłu, doradcy rozwoju zawodowego, pracownicy 
instytutów i urzędów oraz studenci.     
 
W imieniu IOŚ–PIB oraz partnerów biorących udział w projekcie EcoMentor serdecznie 
pragniemy Państwu podziękować za tak liczne przybycie i miłe słowa na temat 
organizowanej konferencji. 
 
Więcej informacji na temat projektu możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych: 
www.ecomentor.ios.edu.pl oraz www.ecomentor.itee.radom.pl. 
 

Konferencja podsumowująca projekt EcoMentor w Warszawie 
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Program konferencji był następujący: 
 
 

Konferencja podsumowująca projekt EcoMentor w Warszawie 

Uroczyste otwarcie konferencji.  
Projekt EcoMentor i główne wyniki - IOŚ-PIB, Polska 
Program szkoleniowy EcoMentor oparty na standardzie kompetencji zawodowych dla mentora w eko-
przemyśle - DIMITRA, Grecja 

 
Prezentacje mentorów: 
1. Wyzwania mentoringu, w tym eko-mentoringu - dr Ewa Jastrzębska 

2. Podstawy skutecznej relacji mentorskiej - dr Małgorzata Sidor-Rządkowska 
 
Prezentacje ekspertów edukacyjnych: 

Ocena i certyfikacja w polskim systemie edukacyjnym - IBE, Polska 
 
Kurs blended learning dla mentorów w eko-przemyśle w oparciu o platformę Moodle - ITeE-PIB, 
Polska 
Program certyfikacji EcoMentor - ICERMS, Wielka Brytania 
W jaki sposób system ECVET wspiera walidację kompetencji w Europie - SINERGIE, Włochy 
Podsumowanie projektu i jego wdrożenie - IOŚ-PIB, Polska 


