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NEWSLETTER PROJEKTU EwasteR
KRAJOWE SZKOLENIE PILOTAŻOWE DLA SPECJALISTÓW DS. RECYKLINGU I PONOWNEGO
UŻYCIA E-ODPADÓW
WŁOCHY
Pierwsza krajowa edycja szkolenia
pilotażowego dla specjalistów ds.
recyklingu i ponownego użycia eodpadów miała miejsce w Sienie
i trwała od stycznia do marca 2017
roku. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na Wydziale Robotyki
i Elektroniki (http://bit.ly/2tFzOit)
„Istituto Tecnico Industriale Statale
Tito
Sarrocchi”
(http://
www.sarrocchi.it/index.html). Włoskie organizacje partnerskie koor-

dynowane przez ERIFO wyłoniły 20 uczestników, zainteresowanych udziałem w zajęciach w wymiarze 160 godzin
w przeciągu trzech miesięcy.
Grupa 20 uczestników była
zróżnicowana: składała się
zarówno z osób młodych, jak i
dorosłych, uczniów ostatniego
roku zawodowej szkoły średniej i jej absolwentów, osób
bezrobotnych oraz osób jedno-

Specjalista ds. ponownego użycia
e-odpadów i recyklingu

Spis treści:

Zajęcia otwartej szkoły zarządzania
cześnie uczących się i pracujących lub odbywających staż.
Było to możliwe dzięki stworzeniu planu zajęć ukierunkowanych na osiągnięcie efektu poprzez
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Celem projektu
EwasteR jest
opracowanie
nowej kwalifikacji
zawodowej z sektora
recyklingu
i ponownego użycia
odpadów sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego.

różne metody szkoleniowe:
klasyczne szkolenie, otwartą szkołę zarządzania, wirtualną mobilność i staże
towarzyszące, tzw. „labshadowing”
rozwijające
umiejętności
zarządcze
i zawodowe. Uczestnicy
skorzystali również z doradztwa zawodowego. Zajęcia szkoleniowe były prowadzone przy współpracy z
publiczną
i prywatną kadrą składającą
się z ekspertów, instrukto-

Zajęcia lab-shadowingu w Pianigiani Rottami
Siena
rów szkoleniowych i pracodawców
z sektora recyklingu i ponownego
użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WIELKA BRYTANIA
Obecne trudne warunki
rynkowe
w
sektorze
recyklingu
ZSEE,
zmieniające się regulacje
prawne i ograniczenia
dotyczące finansowania dla
władz
lokalnych
oraz
potencjalne skutki Brexitu,
przyczyniły się do małego
zainteresowania
interesariuszy pilotażowym
programem EwasteR.

Developing Business Canvas

Do
tej
pory
UCLan
zrekrutował
ośmiu
pracowników
z
firmy
Furniture
Matters.
Szkolenia
i
oceny
poszczególnych jednostek
szkoleniowych
poszły
dobrze
i
zostały
pozytywnie
odebrane

przez uczestników. W przypadku otwartej szkoły zarządzania uczniowie
przygotowali dwa kompletne modele biznesowe, a podczas zajęć w klasie
omówiono i opracowano przesłanki leżące u ich podstaw, w celu
uwzględnienia społecznych aspektów, z którymi zmagają się organizacje
tego sektora. Poza tym UCLan pracuje nad kolejnym szkoleniem
pilotażowym z nową grupą uczestników.

Grupa uczestników w Morecombe

Uclan pracuje nad
nową pilotażową
edycją programu z
nową grupą
uczniów.
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POLSKA
Polska edycja pilotażowego
szkolenia zawodowego zaczęła
się w grudniu 2016 roku i zakończyła 24 marca 2017. Obejmowała doradztwo zawodowe, a także
wykłady, otwartą szkołę zarządzania, staże towarzyszące, wirtualną mobilności i ocenę.
Zajęcia poprowadzone były
przez 4 trenerów, pracowników

i przedstawicieli przedsiębiorstw: CECED Polska - członka Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD, Klastra
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu i jego członków: PPHU
POLBLUME Zbigniew Miazga, a
także przez wykładowców akademickich. Z 23 osób, które
rozpoczęły szkolenie, 21 je
ukończyło. Osoby uczące się
pochodziły głównie z sektora
ZSEE, ale w szkoleniu uczestniczyli również pracownicy z innych sektorów, a także przedsiębiorcy poszukujący nowych
kierunków rozwoju. Trenerzy
wykorzystywali różne metody
oceny uczących się: bezpośrednią obserwację, otwartą dyskusję, wywiady, pracę projektową (tworzenie i opis kanw modelów biznesowych), informacje zwrotne od pracodawców i
testymoniale.

Praktyczna część staży towarzyszącychręczny demontaż sprzętu biurowego

Prezentacja Kanwy Modelu Biznesowego
w Polsce

Praca w grupach podczas zajęć

Trenerzy
stosowali
różne metody
oceny
uczniów.

CYPR
Pilotażowe szkolenia zawodowe
na Cyprze rozpoczęły się 9
lutego, a zakończyły się 31 marca
2017 roku. To były bardzo
interesujące i pełne wyzwań
dwa miesiące wspólnych działań
uczestników oraz trenerów.
Sektor odzyskiwania surowców
wtórnych na Cyprze jest
niewielki, uczestniczy w nim

zaledwie kilka firm i panują w
nim ograniczone możliwości
zatrudnienia. Z uwagi na
wielkość rynku bardzo trudno
jest założyć własną firmę w
tym sektorze. Jednakże, po
szczegółowej analizie rynku,
okazało się, że organizacji
zaangażowanych w ZSEE było
już znacznie więcej, dzięki

temu realizacja zadania stała
się łatwiejsza niż oczekiwano.
Pozytywny wpływ miała w
szczególności
organizacja
WEEE Electrocyclosis Cyprus
Ltd, która była wyjątkowo
pomocna i odegrała kluczową
rolę w realizacji pilotażu. WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd jest
instytucją utworzoną zgodnie z
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rozporządzeniem
unijnym
nr 668/2004 dotyczącym
odpadów
stałych
i niebezpiecznych. Prawo to
określa
obowiązki
i
wymogi
wobec
producentów
sprzętu
elektrycznego
i
elektronicznego
(SEE),
którymi na Cyprze są
w głównej mierze firmy
importujące
urządzenia
elektryczne i elektroniczne.
Większość
uczestników
posiadało
już
dyplomy
wyższych
uczelni
i
w
pewnym
stopniu
byli
zainteresowani
tematem
recyklingu lub byli wcześniej
związani z tym sektorem.
Pilotażowe szkolenie zostało
opracowane
zgodnie
z
planem szkoleń. Zajęcia
seminaryjne odbyły się w
Cypryjskiej Izbie HandlowoPrzemysłowej.
Była
to
pierwsza część programu

Grupa uczestników zajęć podczas staży
towarzyszących
pilotażowego,
w którym
zostały
uczestnikom
przedstawione przepisy i
procedury.
Trenerzy
programu zostali wyłonieni
spośród
specjalistów
z
jednostek
rządowych,
organizacji
prywatnych,

pracowników
WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd i

Grupa uczestników zajęć podczas
staży towarzyszących
innych instytucjach.
Otwarta
szkoła zarządzania odbyła się w
Intercollege.
Zajęcia
z uczestnikami poprowadziło
dwóch
wykładowców
z Uniwersytetu w Nikozji.
Jednym z nich był ekspert w
dziedzinie
środowiska
i gospodarowania odpadami,
drugim
–
specjalista
ds.
zarządzania przedsiębiorstwem.
Wymagania szkoleniowe zostały
zrealizowane na najwyższym
poziomie
dzięki
ogromnej
wiedzy obu ekspertów. Wiedza
jaką przekazali uczestnikom
obydwaj
wykładowcy
była
kluczowym elementem realizacji
programu
pilotażowego.
Ekspertów cechowała doskonała
znajomość
prezentowanych
tematów, co przekładało się na
świetną
realizację
celów
szkolenia.
Uczestnicy
mieli
możliwość
dokładnego prześledzenia rynku
gospodarowania
odpadami
elektrycznymi i elektronicznymi.
Stażyści mogli ocenić w jaki
sposób przepisy prawa, metody
oraz procedury gospodarowania
odpadami
są
faktycznie
wdrażane w organizacjach i jak
informacje uzyskane podczas
zajęć wykorzystywać w praktyce.

Uczestnicy
wydarzenia
odwiedzili przedsiębiorstwa
zajmujące się recyklingiem
oraz odzyskiem odpadów, a
także organizację
WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd.
Mieli
możliwość
obserwowania,
a
także
uczestniczenia
w
codziennych
zadaniach
realizowanych
w
organizacjach
biorących
udział w tej części projektu.
Najciekawszą
częścią
programu pilotażowego były
staże
towarzyszące.
Połączenie tej metody z
zajęciami
szkoleniowymi
okazało się efektywnym
sposobem kształcenia. Dzięki
stażom proces uczenia się
staje
się
bardziej
interesujący, motywuje pracę
zespołową, a także pogłębia
rozumienie poszczególnych
zagadnień. Przede wszystkim
staże rozwijają jednak szereg
niezbędnych
umiejętności
wymaganych
przy
zatrudnieniu.

Połączenie zajęć
szkoleniowych
i staży
towarzyszących jest
najlepszym sposobem
edukacji na tym
poziomie.
Dzięki temu nauka
jest interesująca,
motywuje grupę,
pogłębia rozumienie
poszczególnych
zagadnień.

Strona 5

N E W S LE T T E R P R O J E K TU E W A S TE R

KRAJOWE WARSZTATY PROMOCYJNE
WŁOCHY
26 maja 2017 roku w Sienie w
“Istituto Tecnico Industriale
Statale Tito Sarrocchi” odbyły
się trzecie krajowe warsztaty
promocyjne
w
ramach
#EUGreenWeek.
Europejski
Green
Week
organizuje
Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska
Komisji
Europejskiej.
Green Week to kluczowe
wydarzenie
dla kalendarza
polityki ochrony środowiska,
dlatego
cieszy
się
zainteresowaniem
prawodawców
oraz

interesariuszy działających na
rzecz ochrony środowiska,
również tych spoza Europy.
Włoskie warsztaty skupiały się
zarówno na promocji szkolenia
oraz kluczowych osiągnięć
projektu, jak i na promocji
hasła „Zielone miejsca pracy
dla zielonej przyszłości!”.

ekonomicznego,
zrównoważonego i społecznie
odpowiedzialnego rozwoju w
Unii Europejskiej. Omówiono
również zapotrzebowanie na
nowe
typy
zielonych
umiejętności (umiejętności z
szeroko rozumianej ochrony
środowiska)
w
sektorze
recyklingu i ponownego użycia
ZSEE. W warsztatach wzięło
udział 25 osób, wśród których
znaleźli
się
uczestnicy
pilotażowego
szkolenia,
nauczyciele,
pracodawcy
i
eksperci z sektora ZSEE.

W
czasie
warsztatów
pokazano, jak projekt promuje
zielone stanowiska pracy i
perspektywy zatrudnienia oraz
przyczynia
się
do

Kierownik SARROCCHI
przedstawia potencjał zielonych miejsc
pracy

Uczestnicy warsztatów we Włoszech

WIELKA BRYTANIA
Drugie brytyjskie warsztaty
promocyjne odbyły się 28
czerwca 2017 r. w Centrum
Veolia’s Recycling Discovery w
Gillmoss, niedaleko Liverpoolu. Program spotkania obejmował omówienie projektu EwasteR i jego nadrzędnych celów.
Następnie szczegółowo przedstawiono program szkolenia

pilotażowego oraz informacje na temat zarządzania i
realizacji szkolenia oraz jego
uczestników. Kolejnym punktem warsztatu była prezentacja Merseyside Recycling and
Waste Authority (MRWA),
dotycząca zarządzaniu zasobami w gospodarce w obiegu
zamkniętym. Elementem za-

Sharon Simpson (WAMITAB)
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mykającym warsztat było podsumowanie kolejnych etapów projektu, a wszystkie materiały
zostały udostępniane kluczowymi interesariuszom. Na koniec warsztatów była możliwość

wzięcia udziału w wycieczce po zakładzie MRF w Gillmoss z pracownikiem edukacyjnym, który wyjaśniał
procesy i działania oraz dzielił się swoimi spostrzeżeniami i statystykami dotyczącymi recyklingu.

POLSKA
30 czerwca 2017 r. polscy partnerzy projektu EwasteR – Instytut
Badań Edukacyjnych (IBE), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚPIB) i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (IPED) zorganizowali
wydarzenie „Green skills in Poland. Promotional and networking event”.

sce w zakresie rozwoju kwalifikacji i szkoleń w sektorze zielonej
gospodarki, a w szczególności
związanych ze zrównoważonym
rozwojem, gospodarką odpadami, badaniami środowiska, odnawialną energią.
Dyskusja z udziałem interesariuszy wskazała na zapotrzebowanie
na zielone umiejętności w wielu
sektorach gospodarki.

Wśród uczestników wydarzenia
byli reprezentanci uczelni, instytutów badawczych, instytucji
szkoleniowych i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania
mieli okazję zapoznać się z działaniami podejmowanymi w Pol-

Na koniec wydarzenia przedstawiono również informacje o programie Erasmus dla Młodych
Przedsiębiorców.

Anna Szcześniak (IPED) mówi o
programie Erasmus dla Młodych
Przedsiębiorców

CYPR
zentacja trzech programów subwencyjnych Ministerstwa
Energetyki,
Handlu, Przemysłu i Turystyki, w tym planu dla
młodych
przedsiębiorców, planu dla przedsiębiorczych kobiet oraz planu wsparcia dla małych i
średnich przedsiębiorstw,

Trzecie spotkanie promocyjne
odbyło się 27 czerwca w siedzibie Cyprus Productivity Center w
Nikozji. Głównym celem wydarzenia było promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży,
między innymi w obszarze eodpadów. W programie znalazły
się:






prezentacja
działań
i
wyników
projektu
EwasteR dokonana przez
Andreasa Andreou, Dyrektora Działu Przemysłu w
Cypryjskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej - CCCI,
prezentacja wykładowcy
Uniwersytetu w Nikozji na
temat przyszłości zielonych miejsc pracy,
prezentacje
możliwości
finansowania, m.in. pre-



prezentacja
programu
Erasmus dla Młodych
Przedsiębiorców
przez
przedstawiciela CCCI,



prezentacja sieci Enterprise Europe Network przez
przedstawiciela CCCI.

W wydarzeniu wzięło udział 30
osób, wśród uczestników znalazły się również osoby bezrobotne. Większość uczestników stanowili młodzi absolwenci szkół i

uczelni technicznych. Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie tematem, przeprowadzono szereg owocnych
dyskusji poprzedzonych prezentacjami.

Dyrektor CPC rozpoczyna spotkanie

Głównym celem wydarzenia
była promocja
przedsiębiorczości w sektorze
e-odpadów.
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PIĄTE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU WE FLORENCJI (WŁOCHY)
Piąte
międzynarodowe
spotkanie projektu EwasteR
odbyło się we Florencji w
dniach 20-21 kwietnia 2017
roku. Zorganizowane zostało
przez Regione Toscana.
Uczestnicy z czterech krajów
partnerskich (Włochy, Cypr,
Polska, Wielka Brytania)
pracowali nad strategią
włączenia
kwalifikacji
wypracowanej w ramach
projektu
EwasteR
do
Krajowych Ram Kwalifikacji
(KRK) w poszczególnych
krajach.
Oczywiście piękny krajobraz
Florencji odegrał rolę w
efektywności spotkania.

Konsorcjum projektu EwasteR

PERSPEKTYWA MOBILNOŚCI W EUROPIE DLA AMBITNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Projekt EwasteR promuje na
krajowym
poziomie
perspektywy mobilności dla
ambitnych przedsiębiorców
z całej Europy działających
w sektorze ZSEE poprzez
program
Erasmus
dla
Młodych Przedsiębiorców.
W ramach projektu pracuje
się nad tworzeniem planów
i strategii dla lokalnych firm,
by wspierać rozwój ich międzynarodowej sieci i
wdrażać program mobilności, aby mogły gościć
uczniów i pracowników zainteresowanych pracą w
sektorze ZSEE.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców
(Erasmus
for
Young
Entrepreneurs):
www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl.
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DALSZE DZIAŁANIA
Konsorcjum projektu EwasteR ma
przyjemność zaprosić Państwa do
uczestnictwa w międzynarodowym
e-seminarium,
organizowanym

przez WAMITAB, które odbędzie
się w Londynie w grudniu 2017
roku.
W seminarium będzie można
uczestniczyć on-line, więc jeżeli są
Państwo
zainteresowani
dołączeniem
do
wydarzenia,
prosimy o śledzenie strony
projektu Ewaster, na której
pojawią
się
szczegółowe
informacje.

C HCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ ?
I NFORMACJE KONTAKTOWE
www.ewaster.eu

KOLEJNE SPOTKANIE
PROJEKTU EWASTER:
GRUDZIEŃ 2017

ewaster.eu@gmail.com

www.facebook.com/EwasteRProject

@eu_ewaster

EwasteR Project

http://bit.ly/2rvlRSL

Project number: 554341-EPP1-2014-1-IT-EPPKA2-SSA
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu
Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko autora, a Komisja Europejska nie
może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji zawartych w tej
publikacji.

