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PARTNERZY

1. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (BFKK) – Lider

2. Towarzystwo Amicus

3. Fundacja Gospodarcza w Gdyni

4. Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

5. Izba Rzemieślnicza w Cottbus (Niemcy)

6. EkoConnect (Niemcy)

7. Ufficio Scolastico Regionale Per IlVeneto (Włochy)

8. Konfederacja COLDIRETII (Włochy)



GRUPA DOCELOWA: uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy

zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani w dualny system

kształcenia

CEL: dopasowanie trzech programów nauczania do wyzwań zielonej gospodarki:

3 sektory kluczowe dla partnerstwa:

• produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i

nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych),

• usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością:

termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego),

• odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze specjalnością: integracja

systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej)



GŁÓWNE DZIAŁANIA:

• Dostosowanie programów kształcenia – „zielone” elementy.

• Stworzenie platformy internetowej ecoSTAŻ.

• Testowanie – mobilności dla uczniów i nauczycieli w Polsce,

w Niemczech i we Włoszech.

• Udoskonalenie programów nauczania.

• Upowszechnianie – warsztaty, kongres w Białymstoku.



Rezultaty pracy intelektualnej:

• O1: technolog żywności ze specjalnością: organizacja i

nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych

• O2: monter izolacji budowlanych ze specjalnością:

termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego

• O3: elektryk ze specjalnością: integracja systemów

energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej

• O4: platforma internetowa ecoSTAŻ



Harmonogram mobilności:

1. Polska, ZSE (06.2016) – uczestnicy z HWK i USRV

2. Niemcy, HWK (10.2016) – uczestnicy z ZSE i USRV

3. Włochy, Coldiretti (04.2017) – uczestnicy z BFKK i

EkoConnect



Upowszechnianie Typ Uczestnicy

Amicus (06.2017)

warsztaty

30

FG (06/07.2017) 30

EkoConnect (06.2017) 30

Coldiretti (07.2017) 30

BFKK (06.2017) kongres 119


