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TRZY LATA WSPÓŁPRACY CZTERECH SEKTORÓW DLA 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  

Konsorcjum TrainERGY współtworzyło w ciągu ostatnich trzech lat wraz z 

interesariuszami z Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch i Grecji nowoczesny system 

szkoleń dla efektywnych energetycznie operacji (EEO). Zbliżając się do końca 

cyklu życia projektu, konsorcjum TrainERGY pragnie zapewnić trwałość 

wyników i zachęcić społeczeństwo do bezpłatnego dostępu do wszystkich 

publicznie dostępnych produktów. Zobacz poniżej, do czego masz dostęp! 

 Sierpień 2018 

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu 
Komisji Europejskiej. 
Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla 
jedynie stanowisko autora, a Komisja nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji zawartych w tej pub-
likacji. 

PROGRAM SZKOLENIOWY Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

Konsorcjum TrainERGY opracowało 3 główne moduły obejmujące łącznie 9 kursów EEO, które można zintegrować zarówno z 

programem studiów magisterskich jak i licencjackich. Jednocześnie mogą one służyć celom przemysłowym. Wszystkie kursy 

zostały stworzone w ramach współtpracy z interesariuszami 4 sektorów (instytucji rządowych i przedstawicieli władz; środowiska 

akademickiego; biznesu i przemysłu oraz ogółu społeczności), aby zapewnić ich wysoką użyteczność. Pakiet programowy 

obejmuje: slajdy, ćwiczenia, oceny i materiały do czytania. 9 kursów dotyczy następujących tematów: 

 
01 Technologie redukcji odpadów 
02 Zielone zarządzanie operacjami zewnętrznymi 
03 Zielone zakupy 
04 Definiowanie celów środowiskowych i wskaźników 
KPI 

 
05 Działania sprawozdawcze 
06 Środowiskowe bazy danych 
07 Technologie ograniczania zużycia surowców 
08 Zielony marketing 
09 Identyfikacja interwencji 

ROZWÓJ MATRYCY UMIEJĘTNOŚCI 

Dzięki metodologii rozwoju umiejętności i matrycy 

wypracowej przez zespół TrainERGY możesz 

nauczyć się identyfikować braki w umiejętnościach 

w zakresie EEO oraz dopasować szkolenie do 

rozpoznanych potrzeb. Konsorcjum TrainERGY 

opracowało metodologię i zastosowało ją w 

czterech krajach docelowych projektu. Działanie to 

pozwoliło na opracowanie programu 

szkoleniowego, który niweluje braki.  

http://www.trainergy-project.eu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/ce01e735-c3d3-436e-9af7-9a6de948ab36


WIRTUALNE ŚRODOWISKO NAUCZANIA PROJEKTU TrainERGY (ang. VIRTUAL LEARNING 

ENVIRONMENT (VLE))  

TrainERGY VLE (https://www.trainergy-project.eu/virtual-learning-environment) jest platformą otwartego dostępu, do której każdy 

może uzyskać dostęp w celu pobrania: programu nauczania EEO, studiów przypadku (aplikacji) i opisów najlepszych praktyk w 

dziedzinie EEO. Poza tym VLE zapewnia dostęp do narzędzia analizy środowiska łańcucha dostaw (SCEnATi). SCEnATi było 

używane przez najlepsze globalne firmy (tj. Boeing, Jaguar Land Rover, Siemens, IBM, Microsoft, TATA Steel) w celu oceny 

środowiskowego, społecznego i ekonomicznego wpływu ich działalności. Celem TrainERGY było zapewnienie użytkownikom 

dostępu do SCEnATi, który pozwoli na opracowywanie analiz przypadków w różnych branżach oraz pozwoli na zidentyfikowanie 

problematycznych obszarów, a następnie umożliwi doskonalenie działań dzięki wiedzy dostarczanej przez szkolenia oferowane na 

platformie projektu TrainERGY. 

 KONTAKT: 

 www.trainergy-project.eu 

Training-for-Energy-Efficient-Operations @TrainERGYEU  Training for Energy Efficient Operations 

NAUCZ SIĘ JAK WSPÓŁTWORZYĆ Z INTERESARIUSZAMI!  

Współpraca poczwórnej heliksy (interesariuszy 4 sektorów) razem nie jest łatwym zadaniem! Rozbieżne poglądy, różne cele, inny 

język i różne ramy czasowe utrudniają tę współpracę. Niemniej jednak nowa generacja instytucji szkolnictwa wyższego wymaga 

współdziałania w poczwórnej heliksie, aby zapewnić programy nauczania, które odpowiadają w pełni na potrzeby rynku, są zgodne 

z polityką i społecznie akceptowane. Tylko takie podejście zapewni przyszłym absolwentom odpowiednią integrację z rynkiem i 

społeczeństwem. Idąc za tą ideą, projekt TrainERGY miał za zadanie opracowanie zestawu narzędzi do współtworzenia w 

poczwórnej heliksie, aby zapewnić właściwe działanie programu nauczania EEO. Ten zestaw narzędzi zapewnia mechanizmy 

interakcji, strategie 

identyfikacji interesariuszy, 

ko-kreację i działania 

następcze, które mogą 

umożliwić  współtworzenie 

w poczwórnej heliksie. 

 

 

 

Aby pilotować takie współtworzenie, 

konsorcjum TrainERGY zorganizowało 3 

tygodnie szkoleniowe w Wielkiej Brytanii, 

Włoszech i Grecji. Podczas tych tygodni 

szkoleniowych uczestnicy z krajów 

partnerskich projektu (interesariusze 4 

sektorów) testowali SCEnATi stosując 

wiedzę zdobytą w modułach TrainERGY 

EEO dostarczanych przez najlepszych 

pracowników akademickich. 

http://www.trainergy-project.eu
https://www.facebook.com/Training-for-Energy-Efficient-Operations-1546898775628448/
https://twitter.com/TrainERGYEU
https://www.linkedin.com/groups/8473879

