
Projekt Erasmus+

Training and certification model for photovoltaic 

trainers with the use of ECVET

Model szkolenia i certyfikacji trenerów 

fotowoltaiki z wykorzystaniem systemów ECVET

2016-1-PL01-KA202-026279

Konferencja podsumowująca projekt

Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 14.06.2019 r.



Program konferencji



Model szkolenia i certyfikacji trenerów 
fotowoltaiki z wykorzystaniem systemów 

ECVET – prezentacja projektu

Katarzyna Sławińska, Mirosław Żurek

Konferencja podsumowująca projekt, 14 czerwiec 2019, ITeE, Radom

Projekt Erasmus+ 

Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET



Plan prezentacji

Z jakiego źródła sfinansować projekt?

Z kim realizować projekt i jak przygotować w partnerstwie 
świetny wniosek aplikacyjny?

Ogólna prezentacja projektu

Zadania do zrealizowania w ramach projektu

Skąd pomysł na projekt?1

2

3

4

5



Skąd pomysł na projekt?

1. Doświadczenia własne Ośrodka Badań Edukacji Zawodowej, związane 
z badaniami rynku pracy i rozwojem kształcenia zawodowego 

2. Badania własne w ramach projektu „Zapewnienie jakości 
w systemie nadawania kwalifikacji instalatorów odnawialnych źródeł 
energii w Polsce – instalator OZE”

3. Spotkania z krajowymi przedstawicielami instytucji: Polskiego 
Towarzystwa Fotowoltaiki, SEP Radom, UDT (Warszawa, Radom), 

4. Rozmowy z partnerami zagranicznymi: Universitatea Dunarea de Jos Din 
Galati (Romania), EDITC LTD (Cyprus), Fundación Innovación de la 
Economía Social (Spain)

5. Przeprowadzenie badań pogłębionych uzasadniających potrzebę 
realizacji projektu



Skąd pomysł na projekt?

Wnioski:

1. Nabywanie kompetencji instalatora OZE tylko w akredytowanych 
ośrodkach szkoleniowych

2. Wymagania dla trenerów są ogólnie sformułowane

3. Brak oferty edukacyjnej w zakresie przygotowania trenerów OZE 



Skąd pomysł na projekt?

1. Obszar tematyczny projektu związany jest z ochroną 
środowiska, odnawialnymi źródłami energii (OZE), 
oszczędnością energii, zwiększoną efektywnością energetyczną, 
zrównoważonym rozwojem regionów strategicznych zgodnie ze 
strategią Europa 2020 oraz kluczowymi technologiami 
wspomagającymi (KET).

2. Założenia projektu dotyczą kwestii poruszonych w dyrektywie 
europejskiej 2009/28 / WE w sprawie zwiększenia ilości energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 20% w stosunku do 
całkowitej energii produkowanej w państwach członkowskich. 
Oznacza to zwiększenie liczby systemów OZE, w tym systemów 
fotowoltaicznych. Zwiększy to zapotrzebowanie na takie 
systemy, a tym samym ich instalatorów i nauczycieli / trenerów 
fotowoltaicznych



Z jakiego źródła sfinansować projekt?



Z jakiego źródła sfinansować projekt?



Z jakiego źródła sfinansować projekt?

1. Program Erasmus+

2. Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 

3. W ramach akcji wspierane są m.in. sojusze na rzecz umiejętności 
sektorowych, w ramach których wspiera się opracowywanie 
i prowadzenie wspólnych programów szkolenia zawodowego, 
programów oraz metod nauczania i szkolenia z wykorzystaniem 
danych wskazujących trendy w określonym sektorze gospodarki 
oraz umiejętności niezbędnych w celu wykonywania pracy 
w jednej lub kilku dziedzinach zawodowych 



Z kim realizować projekt?

1. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Ośrodek Badań i Rozwoju 
Edukacji Zawodowej, Radom

2. Stowarzyszenie Elektryków Polskich o. Radom

3. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Warszawa

4. Universitatea Dunarea de Jos Din Galati, Galati (Rumunia)

5. EDITC LTD, Nicosia (Cypr)

6. Fundación Equipo Humano, Valencia (Spain)



Pora na pisanie wniosku i aplikowanie…

1. Pierwsze podejście – konkurs 2015 rok 
– zabrakło 1 pkt 

2. Drugie podejście – konkurs 2016 rok 
– POWODZENIE

3. Pierwsze problemy – wycofanie się 
partnera z Hiszpanii  

4. Podpisanie umowy z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji 



Ogólna prezentacja projektu

1. Program Erasmus+

2. Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 

3. Tytuł: Training and certification model for photovoltaic trainers 
with the use of ECVET system

4. Akronim:  EU-PV-Trainer

5. Czas trwania: 01.09.2016 do 31.08.2019 (36 miesięcy)

6. Narodowa Agencja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Polska)

7. Budżet projektu: 382 228,60 EUR



Prezentacja projektu – cel główny 

Poprawa jakości kształcenia i szkolenia przyszłych 
instalatorów fotowoltaicznych poprzez 
dostosowanie i poprawę jakości przygotowania 
zawodowego trenerów PV, 
z zastosowanie instrumentów europejskich, 
w tym EQF, NQF, ECVET, EQAVET 
i wymogów krajowych



Zadania do zrealizowania w ramach projektu

IO.1. Pogłębiona diagnoza wymagań kwalifikacyjnych dla 
trenera PV i metodologia tworzenia standardu (profilu) 
kompetencji zawodowych

• O1.A1. Diagnoza pogłębiona wymagań kwalifikacyjnych trenera PV w krajach 
partnerskich

• O1.A2. Rozwój metodologii opracowania standardu kompetencji zawodowych 
dla trenera PV (w języku angielskim)

IO.2. Standard kompetencji zawodowych trenera fotowoltaiki

• O2.A1. Opracowanie kwestionariusza badawczego do identyfikacji wymagań 
kompetencyjnych trenera PV

• O2.A2. Przeprowadzenie badań pilotażowych oraz właściwych 

• O2.A3. Opracowanie wstępnej wersji standardu kompetencji zawodowych dla 
trenera PV

• O2.A3. Przeprowadzenie konsultacji z grupą ekspertów

• O2.A5. Opracowanie ostatecznej wersji standardu kompetencji zawodowych 
trenera PV



Zadania do zrealizowania w ramach projektu

IO.3. Modułowy program szkolenia dla trenera PV 
z uwzględnieniem wymagań ECVET

• O3.A1. Opracowanie wspólnej metodologii tworzenia modułowego programu 
szkolenia

• O3.A2. Opracowanie modułowego programu szkolenia dla trenera PV 
z uwzględnieniem wymagań ECVET (z zastosowaniem języka efektów uczenia 
się)

• O3.A3. Ewaluacja programu i opracowanie wersji ostatecznej i przetłumaczenie 
na języki narodowe partnerów projektu

IO.4. Bank modułów szkoleniowych dla trenera PV z 
uwzględnieniem wymagań ECVET

• O4.A1. Opracowanie pakietów edukacyjnych dla poszczególnych modułów 
szkoleniowych oraz jednostek, które składają się na kurs trenera PV

• 04.A2. Ewaluacja pakietów edukacyjnych i ich przetłumaczenie na języki 
narodowe krajów partnerskich 



Zadania do zrealizowania w ramach projektu

IO.5. Kurs e-learningowy dla trenera PV

• O5.A1. Opracowanie wspólnych wytycznych do tworzenia kursu 
e-learningowego

• O5.A2. Przystosowanie pakietów edukacyjnych dla potrzeb e-learningu

• O5.A3. Stworzenie platformy e-learningowej

• O5.A4. Testowanie kurs on-line

• O5.A5. Wprowadzenie zmian i tłumaczenie zawartości oraz interfejsu na języki 
krajów partnerskich

• O5.A6. Testowanie i doskonalenie kursów e-learningowych w językach 
narodowych krajów partnerskich oraz dokonywanie zmian

IO.6. Bank testów w postaci narzędzia informatycznego 
w celu sprawdzenia poziomu kompetencji zawodowych dla 
trenera PV

• O6.A1. Opracowanie wspólnej metodologii tworzenia banku testów

• O6.A2. Opracowanie i przetestowanie zestawu testów



Zadania do zrealizowania w ramach projektu

IO.7. Opracowanie modelu certyfikacji dla trenera PV z 
uwzględnieniem wymagań normy EN ISO 17024

• O7.A1. Opracowanie wspólnej metodologii badań

• O7.A2. Analiza porównawcza systemów certyfikacji i walidacji kompetencji w 
krajach partnerskich

• O7.A3. Opracowanie modelu certyfikacji dla trenera PV
i zaleceń dla krajowych organizacji / instytucji odpowiedzialnych za obszar 
fotowoltaiki w krajach partnerskich UE

IO.8. Przygotowanie publikacji podsumowującej projekt

• O8.A1. Opracowanie koncepcji publikacji (w tym projekcie publikacji) 
i zbieranie materiałów

• O8.A2. Przygotowanie publikacji (wersji papierowej i elektronicznej) - max 
głośności. 240 stron, Format B5



Harmonogram



Co jest jeszcze do zrobienia w ramach projektu poza zadaniami

1) Zarządzanie projektem, koordynacja

2) Aspekty finansowe

3) Spotkania robocze

4) Upowszechnianie rezultatów projektu

5) Raportowanie

6) Codzienne problemy…



Analiza wymagań kwalifikacyjnych dla 
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Zadania do zrealizowania w ramach projektu

IO.1. Pogłębiona diagnoza wymagań kwalifikacyjnych dla 
trenera PV i metodologia tworzenia standardu (profilu) 
kompetencji zawodowych

• O1.A1. Pogłębiona diagnoza wymagań kwalifikacyjnych trenera PV w krajach 
partnerskich

• O1.A2. Rozwój metodologii opracowania standardu kompetencji zawodowych 
dla trenera PV (w języku angielskim)

IO.2. Standard kompetencji zawodowych trenera fotowoltaiki

• O2.A1. Opracowanie kwestionariusza badawczego do identyfikacji wymagań 
kompetencyjnych trenera PV

• O2.A2. Przeprowadzenie badań pilotażowych oraz właściwych 

• O2.A3. Opracowanie wstępnej wersji standardu kompetencji zawodowych dla 
trenera PV

• O2.A3. Przeprowadzenie konsultacji z grupą ekspertów

• O2.A5. Opracowanie ostatecznej wersji standardu kompetencji zawodowych 
trenera PV



Założenia metodologiczne badań

W projekcie przyjęta została ujednolicona dla wszytkach krajów 
partnerskich (Polska, Rumunia, Hiszpania, Cypr) metodyka badania 
związanego z analizą porównawczą istniejących profili, zadań 
i standardów kompetencji oraz innych dokumentów 
powiązanych z funkcjonowaniem w usługach edukacyjnych 
trenera PV. 

W ramach metodyki określone zostały następujące elementy:
1) Cel badań
2) Przedmiot badań
3) Problemy badawcze
4) Metody, techniki i narzędzia badawcze
5) Organizacja i teren badań



Założenia metodologiczne badań

Cel badań
Celem międzynarodowych badań porównawczych w krajach partnerskich (Polska, 
Rumunia, Hiszpania, Cypr) była analiza celowo wybranych aktów prawnych i 
dokumentów opisujących m.in. profile, zadania zawodowe, kwalifikacje, które mogły 
stanowić punkt odniesienia do  budowania opisu standardu kompetencji zawodowych 
dla trenera PV.

Przedmiot badań 
Przedmiotem badań porównawczych uczyniono strukturę i zawartość merytoryczną 
opisu wymagań kompetencyjnych zamieszczone w oficjalnych aktach prawnych, 
dokumentach krajowych, które mogą stanowić punkt odniesienia do opracowania 
standardu kompetencji zawodowych dla  trenera PV. Przyjęto, że wymagania 
kompetencyjne w analizie porównawczej uwzględniać będą obszary wymagań  
dotyczących kompetencji:
1) trenerskich;
2) specjalistycznych właściwych dla instalatorów PV.



Założenia metodologiczne badań

Problemy badawcze

1) W jakich krajowych dokumentach zamieszczane są opisy 
wymagań obejmujących kompetencje trenerskie oraz 
branżowe dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych?

2) Na jakich poziomach EQF i NQF w krajach partnerskich 
funkcjonują kwalifikacje powiązane z kompetencjami 
trenera PV?

3) Jakie podobieństwa i różnice wstępują w strukturze opisu 
wymagań kompetencyjnych 
w dokumentach powiązanych z nową kwalifikacją „Trener 
PV”?

4) Jakie podstawowe zakresy działalności zawodowej 
powinny być wykonywane w obszarze kompetencji 
trenerskich i specjalistycznych (branżowych)?



Założenia metodologiczne badań

Metody i techniki badawcze

1) Metodę badań dokumentów (badanie desk research) 
zastosowano do identyfikacji i analizy wybranych 
dokumentach opisujących m.in. profile, zadania 
zawodowe, kwalifikacje, stanowiące punkt odniesienia do  
budowania opisu standardu kompetencji zawodowych dla 
trenera PV.

2) Metodę ekspercką – jako metodę wspomagającą 
zastosowano przy formułowaniu wniosków 
i rekomendacji. W badaniach skorzystano z usług 
ekspertów - specjalistów tworzących opisy wymagań 
kompetencyjnych oraz specjalistów – znawców montażu 
instalacji PV i kompetencji trenerskich.



Struktura kwalifikacji wymaganych od trenera PV

TRENER PV
POTWIERDZONE 
KWALIFIKACJE 

SPECJALISTYCZNE 
W OKREŚLONEJ 

DZIEDZINIE 
ZAWODOWEJ - PV

POTWIERDZONE 
KWALIFIKACJE 

PEDAGOGICZNE/
TRENERSKIE



Struktura raportu



Co poddano analizie

Akty prawne (unijne i krajowe)

Opisy zawodów, charakterystyki zawodów, standardy 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych z obszaru instalacji PV 
i kompetencji trenerskich (pedagogicznych)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach



Analiza porównawcza kompetencji specjalistycznych PV 



Analiza porównawcza kompetencji trenerskich



Wnioski z analizy wymagań kompetencyjnych dla trenera PV

1) W Polsce, Rumunii, Hiszpanii i na Cyprze nie wprowadzono 
zawodu trener PV do klasyfikacji zawodów, w związku tym jest 
brak opisu kompetencji zawodowych dla zawodu.

2) Kompetencje zawodowe trenera PV zostaną opisane na 
podstawie kompetencji pedagogicznych i zawodowych 
związanych z instalacją i obsługą urządzeń PV (Polska, Hiszpania, 
Rumunia, Cypr).

3) Szkolenia instalacji fotowoltaicznych zapewniają akredytowane 
centra szkoleniowe (Polska, Hiszpania, Rumunia, Cypr).

4) Na Cyprze trenerzy PV na podstawie przesłanego CV są 
zatwierdzani przez Służbę Energetyczną Ministerstwa Energii, 
Handlu i Turystyki.

5) Centrum szkoleniowe jest odpowiedzialne za wybór trenera 
(Polska, Rumunia, Cypr).



Wnioski z analizy wymagań kompetencyjnych dla trenera PV

5) Program szkoleniowy dla instalatorów fotowoltaicznych jest 
dostępny dla osób posiadających kwalifikacje elektryka lub 
hydraulika.

6) Treść wymagań dotyczących kompetencji trenera PV różni się 
w poszczególnych krajach.

7) Wspólna część opisu zawodu zawiera wiedzę, umiejętności 
i kompetencje społeczne.

8) Zaleca się przygotowanie kompetencji zawodowych w zakresie 
instalacji fotowoltaicznej na podstawie wymagań wiedzy 
i umiejętności wymienionych w załączniku IV do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych 



Rekomendacje

Opis struktury profilu kompetencji trenera PV powinien zawierać:

1) Nazwa zawodu, powiązanie z poziomami EQF / NQF
2) Syntetyczny opis zawodu / kompetencji
3) Opis stanowiska, obszary występowania zawodu;
4) Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia, ryzyko, 

organizacja pracy);
5) Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do pracy w zawodzie;
6) Możliwości rozwoju zawodowego, walidacja kompetencji.
7) Lista zadań zawodowych
8) Wykaz kompetencji zawodowych
9) Lista wymaganej wiedzy
10) Wykaz niezbędnych umiejętności.

Powyższe elementy będą stanowiły składniki standardu kompetencji 
zawodowych dla trenera PV. Zebrane dane z analizy porównawczej 
zostaną wykorzystane do sporządzenia opisu standardu kwalifikacji 
zawodowych dla trenera PV.



Zadania do zrealizowania w ramach projektu

IO.1. Pogłębiona diagnoza wymagań kwalifikacyjnych dla 
trenera PV i metodologia tworzenia standardu (profilu) 
kompetencji zawodowych

• O1.A1. Pogłębiona diagnoza wymagań kwalifikacyjnych trenera PV w krajach 
partnerskich

• O1.A2. Rozwój metodologii opracowania standardu kompetencji zawodowych 
dla trenera PV (w języku angielskim)

IO.2. Standard kompetencji zawodowych trenera fotowoltaiki

• O2.A1. Opracowanie kwestionariusza badawczego do identyfikacji wymagań 
kompetencyjnych trenera PV

• O2.A2. Przeprowadzenie badań pilotażowych oraz właściwych 

• O2.A3. Opracowanie wstępnej wersji standardu kompetencji zawodowych dla 
trenera PV

• O2.A3. Przeprowadzenie konsultacji z grupą ekspertów

• O2.A5. Opracowanie ostatecznej wersji standardu kompetencji zawodowych 
trenera PV



Analiza porównawcza elementów standardu 
kompetencji zawodowych



Wstępna struktura standardu kompetencji zawodowych 
trenera PV

1. Identyfikacja zawodu
1.1. Nazwa zawodu i pozycja zawodu w klasyfikacjach

2. Opis zawodu
2.1. Synteza zawodu
2.2. Opis stanowiska i sposób jego wykonania, obszary występowania zawodu
2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia, ryzyko, organizacja pracy)
2.4. Edukacja i uprawnienia niezbędne do pracy w zawodzie
2.5. Możliwości rozwoju zawodowego, walidacja kompetencji
2.6. Zadania profesjonalne
2.7. Wykaz kompetencji zawodowych
2.8. Relacje między kompetencjami zawodowymi a poziomem umiejętności w EQF / NQF

3. Opis kompetencji zawodowych
3.1. Kz1
3.2. Kz2
3.3. Kompetencje społeczne KzS

4. Profil kluczowych kompetencji



Procedura opracowywania standardu kompetencji 
zawodowych trenera PV 



Wersja ostateczna standardu kompetencji zawodowych dla 
trenera PV 



Wersja ostateczna standardu kompetencji zawodowych dla 
trenera PV (wybrane fragmenty)



Wersja ostateczna standardu kompetencji zawodowych dla 
trenera PV (wybrane fragmenty)



Wersja ostateczna standardu kompetencji zawodowych dla 

trenera PV (wybrane fragmenty)



Wersja ostateczna standardu kompetencji zawodowych dla 

trenera PV (wybrane fragmenty)



Wersja ostateczna standardu kompetencji zawodowych dla 

trenera PV (wybrane fragmenty)



Dziękujemy i zapraszamy na ciąg dalszy…



Program konferencji


