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Aktualności 

ECVET-Lab jest europejskim projektem finansowanym w ramach 

programu Komisji Europejskiej. ERASMUS +. Projekt przyczyni się 

do wdrożenia i walidacji pozaformalnego szkolenia w zakresie 

najlepszych praktyk związanych z ochroną środowiska w obszarze 

prowadzenia badań środowiskowych przez techników 

laboratoryjnych  

Celem projektu ECVET-Lab jest stworzenie kursu on line 

skierowanego do techników laboratoryjnych, który dostarczy 

użytecznej wiedzy z zakresu najlepszych praktyk w obszarze 

ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad systemu ECVET. 

Project ECVET-Lab jest skierowany do techników laboratoryjnych, 

ekspertów z instytutów technologicznych oraz uniwersytetów, 

przedstawicieli władz instytucjonalnych i publicznych, dostawcó 

szkoleń zawodowych związanych z sektorem laboratoryjnym. 

Projekt obejmuje bezpośrednio odbiorców docelowych w różnych 

działaniach, zwłaszcza w zbieraniu najlepszych praktyk, w celu 

promowania, wymiany i stosowania bardziej zrównoważonych 

środowiskowo zachowań w laboratoriach. 

 
 

CELE PROJEKTU 

Wybraliśmy grupę Europejskich Laboratoriów Środowiskowych z 

krajów, które chcą uczestniczyć w projekcie dzieląc się swoimi 

dobrymi praktykami środowiskowymi. Nadal jesteśmy otwarci na 

współpracę z nowymi zainteresowanymi laboratoriami.  

 

W kwietniu 2017 opracowujemy wszystkie najlepsze praktyki 

wdrożone przez wybrane laboratoria. 

 

Spotkania grup dyskusyjnych ECVET-Lab odbędą się w Walencji 

(Hiszpania), Nikozji (Cypr) i Radomiu (Polska) w maju/czerwcu 

2017 r. w celu omówienia najlepszych praktyk środowiskowych. 

 

Warsztaty partnerskie w ramach projektu odbędą się pod koniec 

czerwca, w celu omówienia najlepszych praktyk i wniosków 

wyciągniętych w grupach tematycznych, które odbyły się w maju. 

Warsztaty z partnerami projektu odbędą się pod koniec czerwca, 

aby omówić najlepsze praktyki i wnioski wyciągnięte w grupach 

tematycznych, które odbyły się w maju. 

 

Nasz zespół! 
Koordynator: 

NOVOTEC 
angel.gimenez@novotec.es 

 
Partnerstwo: 

EUROLAB 
http://www.eurolab.org/ 
 
IteE-PIB  
www.itee.radom.pl 

Fundación Equipo Humano 
fundacionequipohumano.es 
 
MMC Management Center LTD 
http://www.mmclearningsolutions.com/ 
 
3S Research Laboratory 
ue.poznan.pl 
 
Nireas-IWRC 
http://www.nireas-iwrc.org/ 

 

 

 

 

www.ecvetlab.eu 

https://twitter.com/ECVETLab 
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