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PARTNERZY STOWARZYSZENI
1. ESTEP - European Steel Technology Platform, Bruksela.

2. Stahl-Zentrum Deutschland, National Producers Association, 
Düsseldorf.

3. Polska Platforma Technologiczna Stali, Gliwice.

4. Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego, Katowice.

5. Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB - Federal Institute for 
Vocational Education and Training, Bonn.

6. Comune di Terni, Terni Municipality.

7. Istituto Istruzione Superiore Tecnico Industriale e Professionale 
“ALLIEVI-PERTINI” - I.I.S. “Allievi-Pertini”; Vocational School 
Terni.

8. Tata Centre of Excellence, Cardiff School of Engineering, Cardiff.

9. Jean-Claude Charbonnier (Konsultant).

Proekologiczne Techniczne 
Kształcenie i  Szkolenie Zawodowe

Zrównoważony Moduł dla 
Europejskiego Przemysłu Stalowego

Projekt został dofinansowany ze środków programu Leonardo da Vinci w zakresie 
kształcenia i szkolenia, ustanowionego przez Komisję Europejską.

Greening Technical 
Vocational Education 

& Training

http://www.gt-vet.com/



Zadania (Work Packages) 

WP 2 (IMZ):  
Analiza Przemysłowa Stanowiskowych 

Wymagań Pracy w Odniesieniu do 
Analizowanych w Projekcie Stanowisk 

WP 3 (SOCSI):  
 Analiza Krajowych Systemów Kształcenia 

Zawodowego z Uwzględnieniem 
Przewidywanych Wymagań W Przyszłości 

WP 4 (TKSE):  
 Europejski Moduł Szkoleniowy 

WP 5 (ICSIM):  
 Adaptacja do Warunków Krajowych 

i Testowanie Pilotowe Modułu 

WP 6 (sfs):  
 Wdrażanie Pełnych 

Europejskich Ram Sektorowych 

WP 7  
(EUROFER/ESTEP): 
Rozpowszechnianie  

Wyników 

WP 8 (EMF): 
Eksploatacja Sektorowa,  
Krajowa oraz Europejska 

WP 1 (sfs): Zarządzanie i Koordynacja 

WP 9 (VFA): Ocena oraz Zapewnienie Jakości 

 STRESZCZENIE
Zapewnienie globalnej konkurencyjności przemysłu europejskiego 
wymaga szybkiego dostosowania umiejętności pracowników 
do bieżących wyzwań. Europejska Platforma Technologiczna 
Stali (ESTEP) koncentruje się w swojej działalności w zakresie 
kształcenia i szkolenia na zaspokojeniu potrzeb w zakresie nowych 
umiejętności i tym samym na zapewnieniu długoterminowej 
konkurencyjności przemysłu stalowego w UE. Równolegle, od 2006 r. 
szczególną uwagę zwraca się na przewidywanie potrzeb w zakresie 
umiejętności pracowników branży stalowej w ramach Sektorowego 
Komitetu Dialogu Społecznego w hutnictwie żelaza i stali przez obu 
europejskich partnerów społecznych (EMF i EUROFER).

Projekt Proekologiczne Techniczne Kształcenie i Szkolenie 
Zawodowe (GT VET) ma na celu zbadanie, w jakim stopniu 
ścieżki kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) spełniają 
zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie ochrony środowiska 
oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracy, które są kluczowe dla 
globalnej konkurencyjności. W wyniku realizacji projektu zostanie 
opracowany europejski moduł szkoleniowy zgodny z wymaganiami 
zrównoważonego rozwoju przemysłu w powiązaniu z krajowymi 
systemami kształcenia i szkolenia zawodowego. Partnerstwo firm 
stalowych i instytutów badawczych z każdego uczestniczącego 
w projekcie Państwa Członkowskiego, ma na celu identyfikację 
obecnego i antycypację przyszłego wpływu przepisów dotyczących 
ochrony środowiska na codzienną pracę techników mechaników i 
techników elektryków. Na podstawie tego rozpoznania zostanie 
opracowany europejski moduł szkoleniowy w celu uzyskania 
identycznych wyników nauczania w dziedzinie umiejętności 
ekologicznych i świadomości zrównoważonego rozwoju, który będzie 
uzupełnieniem obecnych technicznych programów kształcenia 
i szkolenia zawodowego. Moduł będzie testowany w czterech 
firmach hutniczych z czterech państw członkowskich (Zjednoczone 
Królestwo, Polska, Włochy i Niemcy). Dla każdego z krajowych 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego opracowane zostaną 
korekty, a  wyniki szkoleń będą oceniane zgodnie z  Europejskim 
Systemem Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych (ECVET).

Moduł i proces jego wdrażania mogą być wykorzystane dla adaptacji 
i transferu do innych zawodów technicznych w innych przemysłach 
i stanie się wzorcem aktualizacji i realizacji szkoleń dla nowych 
umiejętności w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego, 
które skupiają się na szybkim spełnianiu wymagań przemysłu w 
odniesieniu do ochrony środowiska.

CELE
• Terminowe wdrożenie nowych obowiązkowych umiejętności w 

ramach systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (poziom 
krajowy i przemysłowy);

• Zbadanie możliwości rozwoju obecnych i szybkich ścieżek 
szkoleniowych poprzez skupienie się na umiejętnościach dla 
ochrony środowiska naturalnego;

• Opracowanie modelu zgodnego z wymaganiami przemysłu 
i uruchomienie europejskiego zrównoważonego modułu 
szkoleniowego w celu sprostania wymaganiom przemysłu w 
zakresie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego;

• Identyfikacja i przewidywanie wpływu prawa w zakresie 
ochrony środowiska na codzienną pracę wykwalifikowanych 
pracowników, zarówno obecnie jak i w przyszłości;

• Opracowanie europejskiego modułu szkolenia w celu uzyskania 
identycznych wyników nauczania w dziedzinie umiejętności 
ekologicznych i świadomości zrównoważonego rozwoju w 
zakresie technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego 
VET (koncentrując się na zapobieganiu zanieczyszczeniu i 
zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy);

• Dostosowanie i testowanie modułu w czterech firmach 
hutniczych w czterech państwach członkowskich (Zjednoczone 
Królestwo, Polska, Włochy i Niemcy);

• Wykorzystanie przykładowego modułu kształcenia i szkolenia 
zawodowego techników mechaników, elektryków i elektroników 
w przemyśle stalowym do adaptacji i transferu tego modułu do 
innych zawodów technicznych w innych przemysłach;

• Stworzenie planu dla procesu wdrażania nowych umiejętności w 
przemyśle oraz odpowiednich systemach kształcenia i szkolenia 
zawodowego.

ZADANIA (WORK PACKAGES)

PARTNERZY

Spółki stalowe i instytuty badawcze

1. Niemcy

• sfs – TU Dortmund (Koordynator)

Kontakt: Antonius Schröder: schroeder@sfs-dortmund.de  
(Koordynator projektu) Tel. +49.231.8596.283 
Christoph Kaletka: kaletka@sfs-dortmund.de 
Sozialforschungsstelle – Technische Universität 
Dortmund, Evinger Platz 17, 
44339 Dortmund, Niemcy 
Strona internetowa: http://www.sfs-dortmund.de

• ThyssenKruppSteel Europe AG, Duisburg

2. Polska

• Instytut Metalurgii Żelaza IMZ, Gliwice

• ArcelorMittal Poland S.A., Dąbrowa Górnicza

3. Włochy

• Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa ICSIM, Terni

• ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. AST, Terni 

4. Zjednoczone Królestwo / Walia

• Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University

• Tata Steel UK, Port Talbot

5. Partnerzy strategiczni (Rozpowszechnianie i waloryzacja)

• The European Steel Association - EUROFER, Bruksela

• European Metalworkers’ Federation -  EMF, Bruksela

6. Ocena zewnętrzna

• VFA – Development and Innovation Consultants, Ateny


