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TABLE zostało sfinansowane przy wsparciu Komisji Europejskiej (2020-1-FR01-KA202-

079899_2020141216). Poglądy wyrażone w tym dokumencie są poglądami wyłącznie 

autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w 

nim zawartych. 

Lista skrótow 
 

EPR Extended Producer Responsibility 

I-VET  Initial Vocational Education and Training 

VET Vocational Education and Training 

TG Target Group 

 

Nota o danych i tabelach  
 

Dane i tabele przedstawione w niniejszym dokumencie nie zostały wyodrębnione z 

oryginalnej wersji dokumentu i dlatego są przedstawione w języku angielskim. 

Towarzyszący im tekst pozwala czytelnikom zrozumieć zawarte w nich informacje. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. O projekcie TABLE 
  

 

Projekt "TAckling Environmental sustainability through Blended Learning 

opportunities for ivEt in the furniture and wood sector (TABLE)" jest projektem 

ERAUS+, założonym w ramach KA202, Cooperation for Innovation and the Exchange 

of Good Practices, Strategic Partnerships for vocational education and training 

(Project no. 2020-1-FR01SM-KA202-079899_202010141216), koordynowanym 

przez ENERGIES 2050, Francja. 

Głównym celem projektu jest przekazanie nauczycielom nowej wiedzy na temat 

zrównoważonego rozwoju środowiska i zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, 

aby zwiększyć zaangażowanie uczniów w programy kształcenia zawodowego 

związane z meblami. 

W skład konsorcjum projektu wchodzi 6 partnerów z 5 państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 

- ONG Energies 2050 – Francja 

- Eurocrea Merchant Srl, Em – Włochy 

- Agrupación Empresarial Innovadora De Fabricantes De Muebles Y Afines 

De La Región De Murcia, Amuebla – Hiszpania 

- Universitatea Transilvania Din Brasov, Unitbv – Rumunia 

- Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Adr Nord-Est), Nerda – 

Rumunia 

- Zespol Szkol Drzewnych I Lesnych Zsdil – Polska 

Celami projektu TABLE projects są: 

• Poprawa zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez edukację: 

TABLE chce „zazielenić” sektor mebli i drewna od fazy produkcji do fazy 

konsumpcji poprzez wspieranie nauczycieli w szkole I-VET w stosowaniu 

zasad zrównoważonego rozwoju w swoich kursach. 
 

• Zapewnienie kultury jakości w programach VET: TABLE chce opracować 

podejścia, które odzwierciedlają okoliczności i samoocenę usługodawcy, a 

także wspierać szkolenie personelu w odniesieniu do zapewniania jakości 

poprzez wykorzystanie danych i informacji zwrotnych w celu poprawy 

https://energies2050.org/
http://www.eurocreamerchant.it/
http://www.amueblacooperacion.es/
http://www.amueblacooperacion.es/
https://www.unitbv.ro/en/
https://www.adrnordest.ro/
http://www.drzewna.com/
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kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zagwarantowanie zaangażowania 

zewnętrznych i wewnętrznych zainteresowanych stron. 
 

• Zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji VET dla wszystkich: TABLE 

chce wyposażyć nauczycieli i trenerów w nowe podejście do tematu oparte 

na zrównoważonym rozwoju, uatrakcyjniając karierę w VET we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ograniczenia zużycia 

zasobów naturalnych oraz MŚP z sektora meblarskiego, które mogą zapewnić 

wgląd w trendy zrównoważonego rozwoju na danym rynku. 

  

1.2. Kursy szkoleniowe  
 

Projekt dostarczy wysokiej jakości materiały dla nauczycieli I-VET. Kurs szkoleniowy 

jest również innowacyjny, ponieważ stawia przed nami wyzwania związane ze 

zrównoważonym rozwojem, a także odpowiada potrzebom MŚP, które muszą 

dostosować się do nowych sposobów produkcji i logistyki, aby spełnić wymagania 

przepisów europejskich. 

Nauczyciele I-VET będą mieli możliwość uczenia się w dowolnym czasie, miejscu i 

zgodnie z ich metodami nauczania. Co więcej, środowisko nauczania online 

pozostawi nauczycielom możliwość wymiany wiedzy i zamieszczania materiałów 

opartych na scenariuszach, które będą mogli wdrażać w klasie ze swoimi uczniami. 

Oczekiwane rezultaty z realizacji tego szkolenia to:  

1. Upoważnienie nauczycieli szkół VET jak angażować uczniów, zaczynając od 

zrównoważonego rozwoju środowiska i zmian klimatycznych jako źródła 

motywacji. 

2. Wzrost kompetencji nauczycieli VET w zakresie innowacyjnej pedagogiki, 

uczenia się online i zrównoważonego rozwoju środowiska stosowanego w 

klasach meblarskich i drzewnych w szkołach VET (i nie tylko). 

3. Wzrost kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli VET uczestniczących 

w kursie zarówno online (cyfrowo), jak i offline (z podobnie myślącymi 

kolegami podczas zajęć C1). 

4. Wyższa świadomość nauczycieli w szkołach VET, że mogą odgrywać główną 

rolę jako "twórcy zmian", aby uczynić zielone kariery bardziej atrakcyjnymi dla 

uczniów i pracowników jutra. 

5. Zwiększenie wymiany pomiędzy nauczycielami i ekspertami pracującymi w 

dziedzinie mebli i zrównoważonego rozwoju, zwiększenie szans na 
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partnerskie uczenie się i budowanie mostów pomiędzy różnymi 

rzeczywistościami. 

Program kursów przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Program kursu 

Moduł 1 

Zrównoważony rozwój drewna w kontekście celów 

zrównoważonego rozwoju: od teorii do praktyki 

W ramach tego modułu prezentowane są główne 

zagadnienia związane z realizacją Celów 

Zrównoważonego Rozwoju oraz zagadnienia w 

zakresie szkoleń z tych zasadniczych tematów. 

Przedstawia również niezrównoważoną sytuację 

sektora leśnego, która z roku na rok się pogarsza. 

 

Przedstawiono znaczenie uwzględnienia całego 

łańcucha wartości związanego z sektorem leśnym, 

pokazując jednocześnie wyzwania 

zrównoważonego zarządzania oraz przykłady z 

całego świata pytań, ale także rozwiązań. 

• Rozdział 1.1 Od 

zrównoważonego rozwoju 

do Celów Zrównoważonego 

Rozwoju. 

• Rozdział 1.2 Zrównoważony 

rozwój drewna od teorii do 

rzeczywistości i odwrotnie. 

• Rozdział 1.3 Przekształcenie 

narracji promującej 

podejście systemowe w 

sektorze drzewnym. 

Moduł 2 

Zmiana klimatu, bioróżnorodność i energia odnawialna – przemysł 

drzewny na czele wyzwań 

W ramach tego modułu prezentowane są główne 

wyzwania w zakresie walki ze zmianami klimatu i 

zachowania bioróżnorodności. Po przywołaniu 

realiów naukowych przedstawiono przebieg 

negocjacji klimatycznych oraz miejsce sektora 

leśnego. 

 

Następnie przedstawiono kluczowe dane 

dotyczące sektora energetycznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem wpływu paliw 

kopalnych i udzielanych im subsydiów. 

 

Na zakończenie tego przeglądu przedstawiono 

następnie energie odnawialne, w szczególności te 

pochodzące z biomasy i lasów, a także koncepcję 

rozwiązań opartych na przyrodzie. 

• Rozdział 2.1 Zmiana 

klimatu, ciepło jest włączone. 

• Rozdział 2.2 

Bioróżnorodność oraz 

sektory leśny i drzewny na 

czele wyzwań, ale także 

szans. 

• Rozdział 2.3 Energie i 

energie odnawialne. 
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Moduł 3 

Zrównoważony design w branży meblarskiej i drzewnej 

W ramach tego modułu uczestnicy dowiedzą się, 

czym jest projektowanie ekologiczne i 

zrównoważone oraz jak je wdrażać w branży 

meblarskiej i drzewnej. 

 

Uczący się zapozna się z kluczowymi zasadami i 

strategiami projektowania ekologicznego i 

zrównoważonego oraz zrozumie znaczenie 

minimalizowania wpływu produktu na wszystkich 

etapach jego cyklu życia produktu. 

• Rozdział 3.1 Wprowadzenie 

do projektowania 

ekologicznego i 

zrównoważonego. 

• Rozdział 3.2 Zasady i 

Strategie Eko i 

Zrównoważonego 

Projektowania. 

• Rozdział 3.3 Analiza 

kosztów i cyklu życia w eko i 

zrównoważonym 

projektowaniu. 

• Rozdział 3.4 Wdrażanie Eko 

i Zrównoważonego 

Projektowania. 

Moduł 4 

Gospodarka odpadami w branży meblarskiej i drzewnej 

W ramach tego modułu uczestnicy zostaną 

przeszkoleni, aby dowiedzieć się, jak zapobiegać i 

ograniczać ilość odpadów drzewnych oraz jakie są 

metody przekształcania materiałów nadających się 

do recyklingu w nowe pomysły i możliwości. 

 

Ponadto zostaną przeszkoleni w zakresie środków, 

które można zastosować w celu zmniejszenia ilości 

odpadów drzewnych i recyklingu odpadów 

niebezpiecznych. Następnie uczestnicy zostaną 

przeszkoleni o tym, jak wdrożyć metody segregacji 

odpadów i jak wykorzystać materiały z recyklingu 

do uzyskania nowych innowacyjnych 

produktów/produktów ubocznych, a także jak 

wykorzystać odpady do przekształcenia ich w 

energię i jak zaprojektować nowe produkty dla 

ekologii. budynki/domy pasywne. 

• Jednostka 4.1 Zapobieganie 

i minimalizacja odpadów 

niebezpiecznych 

• Rozdział 4.2 Redukcja 

odpadów. 

• Rozdział 4.3 Rozszerzony 

system odpowiedzialności 

producenta (ocena 

przydatności do recyklingu 

mebli. 

• Rozdział 4.4 Gospodarka 

odpadami i przetwarzanie 

odpadów na energię. 
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Moduł 5 

Minimalizacja wpływu i wykorzystania zasobów w branży 

meblarskiej i drzewnej 

W ramach tego modułu uczestnicy zostaną 

przeszkoleni z zakresu drewna litego i jego 

właściwości, a także różnych rodzajów produktów 

z drewna konstrukcyjnego (EPW), takich jak: 

okleiny, drewno klejone (LVL, Glulam itp.), płyty 

drewnopochodne ( PB, OSB, MDF, HDF itp.) i ich 

właściwości. 

 

Ponadto zostaną przeszkoleni w zakresie 

kwantyfikacji śladu środowiskowego produktu lub 

organizacji. Zostaną przeszkoleni w zakresie 

zbierania danych i raportowania wpływu na 

środowisko poprzez System Ekozarządzania i 

Audytu. 

• Rozdział 5.1 Wykorzystanie 

materiału. 

• Rozdział 5.2 Kwantyfikacja 

oddziaływania i 

monitorowanie 

oddziaływania. 

• Dział 5.3 Sprawozdawczość i 

weryfikacja. 

Moduł 6 

Zielone umiejętności, strategia komunikacji i rozwój rynku w/dla 

sektora meblarskiego i drzewnego 

W ramach tego modułu uczestnik zostanie 

przeszkolony w zakresie rozumienia pojęcia 

zielonych umiejętności oraz sposobu 

uwzględniania zielonych miejsc pracy w sektorze 

meblarskim i drzewnym. Uświadomią sobie 

również wpływ miejsca pracy na środowisko i jego 

możliwy wkład w bardziej ekologiczną 

gospodarkę. 

 

Po sfinalizowaniu modułu uczestnicy zdobędą 

nowe i pojawiające się umiejętności potrzebne na 

ekologicznym rynku pracy oraz będą wiedzieć, jak 

wdrażać zrównoważone strategie komunikacji i 

zielone strategie marketingowe. 

• Rozdział 6.1 Zielone miejsca 

pracy i umiejętności w 

sektorze meblarskim i 

drzewnym. 

• Rozdział 6.2 Strategia 

zrównoważonej komunikacji. 

• Rozdział 6.3 Zielony 

marketing w sektorze 

drzewnym i meblarskim. 

 

Każdy moduł został zbudowany w oparciu o następującą strukturę: 

- Film wprowadzający. 

- Słowniczek dla każdej jednostki. 

- Podręcznik do każdej jednostki. 

- Kilka studiów przypadków. 

- Dodatkowe zasoby do pogłębienia wiedzy.  
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- Bibliografia. 

 

 

1.3. Kurs online 
 

TABLE opracował kurs szkoleniowy typu blended oparty na wskaźnikach EQAVET, 

czyli Europejskiego Zapewnienia Jakości w Szkoleniu Zawodowym i Edukacyjnym, w 

celu zwiększenia jakości oferty VET zgodnie z europejskimi standardami szkolenia 

zawodowego.  

Wszystkie kursy na platformie e-learningowej są otwartymi zasobami z wolnym 

dostępem dla każdego uczącego się.  

Docelowymi użytkownikami tej platformy e-learningowej są: 

• Nauczyciele szkół I-VET. 

• Uczniowie szkół I-VET (ze szczególnym uwzględnieniem sektora 

meblarskiego). 

• Lokalne władze i decydenci zainteresowani wykorzystaniem rezultatów 

projektu poprzez szkolenie urzędników i pracowników zajmujących się 

definiowaniem polityki gospodarczej i społecznej. 

• Lokalne centra uczenia się zrównoważonego rozwoju. 

Aby uzyskać dostęp do platformy TABLE, proszę kliknąć tutaj: eu 

https://table.learning-platform.eu 

Możesz również zostać przekierowany do platformy poprzez link e-learningowy 

TABLE na stronie projektu: https://tableproject.eu 

1.4. O wytycznych projektu 
 

TABLE chce wspierać nauczycieli I-VET i dostawców szkoleń zawodowych 

odpowiednimi wytycznymi pedagogicznymi, aby wdrożyć i dostarczyć środowisko 

uczenia się online i materiały edukacyjne z innowacyjnym i partycypacyjnym 

podejściem. W ramach wytycznych przedstawione są również najlepsze praktyki, aby 

wesprzeć nauczycieli we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju do ich kursów (w 

oparciu o potrzeby rynku). 

Ten przewodnik dostarczy nauczycielom najlepszych metod wdrażania edukacji dla 

zrównoważonego rozwoju (ESD) w szkołach I-VET do ich codziennych kursów, 

ponieważ jest oparty na wynikach i informacjach zwrotnych oferowanych przez 

uczestników testów pilotażowych (wewnętrznych i zewnętrznych) organizowanych 

https://table.learning-platform.eu/
https://tableproject.eu/
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przez partnerów projektu. Ponadto, niniejszy przewodnik dostarczy sugestii i 

wskazówek dotyczących wdrażania zrównoważonych praktyk w sektorze drzewnym 

i meblarskim nauczycielom I-VET. 

Oczekiwane efekty realizacji tych wytycznych są następujące: 

- Zwiększenie zdolności organizacji I-VET w zakresie inicjowania reform, które 

wychodzą naprzeciw  niezatrudnialności uczniów (uatrakcyjniają ich profil 

zawodowy), a z drugiej strony zwiększa możliwości centrum VET w zakresie 

zrównoważonego rozwoju. 

- Zainicjowanie holistycznego podejścia mającego na celu ciągłą transformację 

instytucji edukacyjnych.  

- Zaangażowanie centrów I-VET w opracowanie innowacyjnych rozwiązań w 

celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego i 

ekologicznego sektora meblarskiego i drzewnego. 

- Osiągnięcie wyższego poziomu zaangażowania w grupach docelowych.  

- Zwiększenie wiedzy i umiejętności grup docelowych, aby poradzić sobie z 

realizacją szkoleń w formalnych konkursach edukacyjnych.  

- Doprowadzenie do lepszej integracji programu nauczania TABLE z innymi 

organizacjami VET.  
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2. WEWNĘTRZNE BADANIE PILOTAŻOWE 
 

Wewnętrzne pilotażowe testowanie treści kursu miało miejsce podczas działania 

Learning, Teaching, Training Activity (C1 Activity), które było prowadzone przez 

UNITBV. UNITBV poprzez Wydział Przetwórstwa Drewna i Projektowania Produktów 

Drewnianych, Centrum Szkolenia Ustawicznego Uniwersytetu oraz Centrum 

Badawcze Innowacyjnych Technologii i Zaawansowanych Produktów w Przemyśle 

Drzewnym (Instytut Badawczy Produktów Zaawansowanych Technologicznie dla 

Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu), współpracowało w celu przeszkolenia 

partnerów w zakresie tematów projektu i przetestowania pierwszego szkicu 

wskazówek edukacyjnych pod względem jakości treści i metodologii dostarczania. 

Ze względu na bardzo poważną sytuację zakażeń wirusem COVID-19 w Rumunii pod 

koniec 2021 roku, konsorcjum projektu zdecydowało się przygotować Wewnętrzny 

Test Pilotażowy w systemie hybrydowym. W związku z tym w dniach 11-13 stycznia 

2022 r. zespół UNITBV zorganizował wydarzenie w siedzibie Transylvanian Furniture 

Cluster. 

Spotkanie hybrydowe odbyło się za pośrednictwem platformy ZOOM oraz przy 

fizycznej obecności dwóch członków z Transilvania University of Brasov (UNITBV). 

 

2.1. Cel wewnętrznego badania pilotażowego 
 

Celem wewnętrznego testu pilotażowego było sprawdzenie przejrzystości 

materiałów szkoleniowych i w razie potrzeby sformułowanie zaleceń dotyczących 

ulepszeń. Uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o pełnienie roli ambasadorów 

testu pilotażowego na poziomie lokalnym, aby dokonać przeglądu treści nauczania 

i środowiska nauczania online. Ponadto uczestnicy przekazali informacje zwrotne na 

temat struktury oraz szczegółów technicznych i pedagogicznych materiałów 

szkoleniowych w celu ich ulepszenia. 

 

2.2. Uczestnicy 
 

W wewnętrznym teście pilotażowym partnerzy uczestniczyli z co najmniej 2 

dodatkowymi uczestnikami, łącznie co najmniej 14 osób. W sumie w wewnętrznym 

teście pilotażowym wzięło udział 28 specjalistów.  
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2.3. Wewnętrzna organizacja badania pilotażowego 
 

Po każdym dniu szkolenia uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną dotyczącą 

prezentowanych Modułów. Po zakończeniu szkolenia przez wszystkich uczestników 

została wypełniona ogólna ankieta ewaluacyjna dotycząca aspektów 

organizacyjnych.  

2.4. Szablony do ewaluacji 

Kwestionariusze do ewaluacji zostały oparte na wytycznych zawartych w Planie 

Zapewnienia Jakości projektu TABLE, a następnie poprawione dzięki informacjom 

zwrotnym od konsorcjum.  

Poniżej przedstawiamy wzór pytań wykorzystanych do tej ewaluacji. 

2.5. Ewaluacja modułów szkoleniowych 
 

Oceny dla poszczególnych modułów opierały się na następującym szablonie, który 

był powtarzany dla każdego pojedynczego modułu.  

1. Proszę wskazać swoje preferencje w skali od 1 - Bardzo źle do 5 - 

Doskonale. Proszę zaznaczyć n/d, jeśli miał Pan/Pani wkład w rozwój tego 

modułu. 

COMPLETENESS of contents (all relevant aspects 

of the subject are covered and sufficiently 

developed). 

1 2 3 4 5 

CLARITY of contents (the contents are 

understandable). 
1 2 3 4 5 

CLARITY of the English language in the ppt 

written content (spelling, length of phrases, 

expression). 

1 2 3 4 5 

INNOVATIVITY (contents are presented in an 

original and creative way). 
1 2 3 4 5 
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1. Czy uważa Pan/Pani, że brakuje jakiejś informacji? Proszę rozwinąć.   

2. Czy uważasz, że prezentowane treści przyczynią się do zwiększenia wiedzy 

specjalistów i-VET na ten temat? Proszę rozwinąć. 

3. Jakieś inne uwagi/sugestie dotyczące poprawy? 

 

2.5.1. Ogólna ocena szkolenia 
 

Ankieta zawierała następujące pytania:  

1. Proszę wskazać swoje preferencje w skali od 1 - Bardzo źle do 5 - 

Doskonale 

The agenda of the training was clearly defined 

and adequate to the participants' needs 
1 2 3 4 5 

The time allotted for the training was sufficient. 

 
1 2 3 4 5 

The organizers were available for any clarification 

and responded rapidly.  
1 2 3 4 5 

The objectives of the training were clearly 

defined.  
1 2 3 4 5 

Participation and interaction were encouraged.  1 2 3 4 5 

Topics covered from the training are relevant for 

my work/studies.  
1 2 3 4 5 

Materials distributed were helpful (if any). 1 2 3 4 5 

The trainers were well prepared about topics 

presented in training. 
1 2 3 4 5 

The training objectives were met. 1 2 3 4 5 

The training contents do not overlap across the 

different modules/there is some overlapping but 

it is not an issue. (It is understood that each 

module is part of a global educational approach 

but that the modules can be carried out 

independently. Some repetitions are therefore 

inevitable and are intended to ensure the 

learner's understanding.) 

1 2 3 4 5 

The modules presented are consistent. 1 2 3 4 5 
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1. Czy uważasz, że byłbyś w stanie włączyć przedstawione treści szkoleniowe do 

działalności dydaktycznej Twojej organizacji? Jakiego wsparcia 

potrzebowalibyście, aby to zrobić? 

2. Które aspekty szkolenia można by poprawić?  

3. Które aspekty podobały się Państwu najbardziej? 

4. Czego nauczyłeś się na szkoleniu? Podziel się z nami swoją opinią 

5. Czy chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w działaniach pilotażowych projektu 

jako trener, pomagając nam w testowaniu szkolenia z Twoimi uczniami?     

YES       NO      I WOULD NEED MORE INFORMATION 

1.1 . Jeśli odpowiedziałeś "Potrzebuję więcej informacji", podaj nam swój e-

mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować: 

2. Wszelkie inne uwagi/sugestie. 

2.5.2. Ocena modułu 1 - Od zrównoważonego rozwoju do 

zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji 
 

Moduł 1 został oceniony przez 14 uczestników z różnych środowisk, co widać na 

rysunku 1.

 

Figure 1. Zawody wykonywane przez uczestników 

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z modułu 1 pod względem kompletności, 

innowacyjności, przejrzystości treści i języka angielskiego. Jak widać na wykresie 2, 

wszyscy uczestnicy przyznali ocenę co najmniej 4 dla każdej kategorii. 
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Figure 2. Ocena Modułu 1 

Wszyscy uczestnicy uważają, że Moduł 1 ma wyczerpującą treść i nie brakuje w nim 

żadnych informacji. Ponadto wszyscy respondenci zgadzają się, że prezentowane 

treści przyczynią się do zwiększenia wiedzy specjalistów i-VET na ten temat.  

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych sugestii ani ulepszeń dla Modułu 1. 

 

2.5.3. Ocena modułu 2 - Zmiany klimatyczne, różnorodność 

biologiczna i energia odnawialna - Przemysł drzewny na czele 

wyzwań 
 

Moduł 2 został oceniony przez 14 uczestników z różnych środowisk, co widać na 

rysunku 1. 

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z modułu 2 pod względem kompletności, 

innowacyjności, jasności treści i języka angielskiego. Jak widać na Rysunku 3, wszyscy 

uczestnicy przyznali ocenę co najmniej 4 dla każdej kategorii. 

 

Figure 3. Ocena Modułu 2 

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy uważają, że moduł 2 ma pełną, szczegółową treść. 

Jednakże, jeden respondent uważa, że brakuje informacji na temat związku 
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pomiędzy powiązanymi problemami a przemysłem drzewnym. Ponadto, wszyscy 

respondenci zgadzają się, że prezentowane treści przyczynią się do zwiększenia 

wiedzy specjalistów i-VET na ten temat.  

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych sugestii lub ulepszeń dla Modułu 2. 

2.5.4. Ocena modułu 3 - Zrównoważone projektowanie w sektorze 

meblarskim i drzewnym 
 

Moduł 3 został oceniony przez 19 uczestników z różnych środowisk, co widać na 

rysunku 4.

 

Figure 4. Zawody wykonywane przez uczestników  

 

Figure 5. Ocena Modułu 3 

Większość uczestników była zadowolona z Modułu 3 pod względem kompletności, 

innowacyjności, przejrzystości treści i języka angielskiego. Jak widać na wykresie 5, 

większość uczestników przyznała ocenę co najmniej 4 dla każdej kategorii. 

Wszyscy uczestnicy uważają, że Moduł 3 ma wyczerpującą treść. Jednak warto 

byłoby wspomnieć o koncepcji i ruchu "The Right to Repair", który jest wprowadzony 

jako wskaźnik naprawialności we Francji.  

1 1 2 22 3 2 1

15 14 14 15

1 1 1 1

0

10

20

Completeness Clarity of contents Clarity of English Innovativity

Please indicate your preference from a scale to 1- Very bad to 5-

Excellent. Please select n/a if you have contributed to the 

development of this module.

3 4 5 n/a



 

Wytyczne dotyczące wdrażania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 

do kursów VET w dziedzinie mebli i drewna 18 

Ponadto, wszyscy respondenci zgadzają się, że prezentowane treści przyczynią się 

do poprawy wiedzy specjalistów i-VET na ten temat. Jeden z uczestników 

zasugerował lepsze wyjaśnienie znaczenia tej treści dla uczniów i-VET w przemyśle 

meblarskim i drzewnym. Mogłoby to być możliwe poprzez włączenie większej ilości 

diagramów/modeli w celu poprawy zrozumienia Modułu 3. 

2.5.5. Ocena Modułu 4 - Gospodarka odpadami w sektorze 

przemysłu meblarskiego i drzewnego 
 

Moduł 4 został oceniony przez 19 uczestników z różnych środowisk, co można 

zobaczyć na wykresie 4. Większość uczestników była zadowolona z Modułu 4 pod 

względem kompletności, innowacyjności, przejrzystości treści i języka angielskiego. 

Jak widać na Rysunku 6, większość uczestników dała ocenę co najmniej 4 dla każdej 

kategorii. 

Wszyscy uczestnicy uważają, że Moduł 4 ma wyczerpującą treść i nie brakuje w nim 

żadnych informacji. W rzeczywistości jeden z uczestników uważa, że jest zbyt dużo 

informacji jak na 10 lekcji, a Moduł 4 jest taki, jak materiał uniwersytecki. Ponadto, 

wszyscy respondenci zgadzają się, że prezentowane treści przyczynią się do 

zwiększenia wiedzy specjalistów i-VET na ten temat. 

 

Figure 6. Ocena Modułu 4 

Istnieją pewne sugestie poprawy dla Modułu 4: 

• Posiadanie interakcji, dzięki którym ludzie mogą dzielić się pomysłami, 

sugestiami i krytyką, co umożliwia zwiększenie wiedzy na temat modułu.   

• Niektóre terminy techniczne mogły zostać wyjaśnione dla osób, które nie 

mają dużej wiedzy w tej dziedzinie. 

• Podać kilka przykładów kampanii podnoszących świadomość, takich jak 

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów: https://ewwr.eu/  
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2.5.6. Ocena Modułu 5 - Oddziaływanie i minimalizacja 

wykorzystania zasobów w sektorze meblarskim i drzewnym 

Moduł 5 został oceniony przez 19 uczestników z różnych środowisk, co widać na 

rysunku 7. 

 

Figure 7. Zawody wykonywane przez uczestników 

Ocena modułu została podzielona na unit 5.1 z jednej strony oraz unit 5.2+ 

jednostkę 5.3, ponieważ unit te zostały opracowane przez dwóch różnych partnerów.  

Unit 5.1: Wykorzystanie materiałów 

Większość uczestników była zadowolona z unit 5.1 pod względem kompletności, 

innowacyjności, jasności treści i języka angielskiego. Jak widać na Rysunku 8, 

większość uczestników przyznała ocenę co najmniej 4 dla każdej kategorii. 

 

Figure 8. Ocena unitu 5.1 
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Wszyscy uczestnicy uważają, że unit 5.1 ma wyczerpującą treść i nie brakuje w niej 

żadnych informacji. Ponadto, wszyscy respondenci zgadzają się, że prezentowane 

treści przyczynią się do zwiększenia wiedzy specjalistów i-VET na ten temat.  

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych sugestii ani ulepszeń dla unitu 5.1. 

Unit 5.2: Kwantyfikacja i monitorowanie wpływu oraz unit 5.3: 

Sprawozdawczość i weryfikacja 

Większość uczestników była zadowolona z unitu 2 i 3 modułu 5 pod względem 

kompletności, innowacyjności, jasności treści i języka angielskiego. Jak widać na 

wykresie 9, większość uczestników przyznała ocenę co najmniej 4 dla każdej 

kategorii. 

 

Figure 9. Ocena unitów 5.2 i 5.3 

Wszyscy uczestnicy uważają, że rozdziały 5.2 i 5.3 mają wyczerpującą treść i nie 

brakuje w nich żadnych informacji. Ponadto, wszyscy respondenci zgadzają się, że 

prezentowane treści przyczynią się do poprawy wiedzy specjalistów i-VET na ten 

temat.  

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych sugestii lub ulepszeń dla działu 5.2 i 5.3. 

 

2.5.7. Ocena modułu 6 - Zielone umiejętności, strategia komunikacji 

i rozwój rynku dla sektora meblarskiego i drzewnego 
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Moduł 6 został oceniony przez 19 uczestników z różnych środowisk, co widać na 

rysunku 4. 

 

Figure 10. Ocena Modułu 6 

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z modułu 6 pod względem kompletności, 

innowacyjności, przejrzystości treści i języka angielskiego. Jak widać na Rysunku 10, 

wszyscy uczestnicy przyznali ocenę co najmniej 4 dla każdej kategorii. Ponadto, 

wszyscy respondenci zgadzają się, że prezentowane treści przyczynią się do 

zwiększenia wiedzy specjalistów i-VET na ten temat.  

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych sugestii ani ulepszeń dla modułu 6. 

 

2.6. OGÓLNA OCENA SZKOLENIA 
 

Ogólnie szkolenie zostało ocenione przez 19 uczestników z różnych środowisk,  

co widać na wykresie 11.

 

Figure 11. Zawody wykonywane przez uczestników 

1 1 2

13 13 12 14

3 3 3 3

0

10

20

Completeness Clarity of contents Clarity of English Innovativity

Please indicate your preference from a scale to 1- Very bad to 5-

Excellent. Please select n/a if you have contributed to the 

development of this module.

4 5 n/a



 

Wytyczne dotyczące wdrażania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 

do kursów VET w dziedzinie mebli i drewna 22 

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z całości szkolenia. Jak widać na wykresie 12, 

wszyscy uczestnicy ocenili na co najmniej 4 każdą z kategorii.

 

 

Figure 12. Ogólna ocena szkolenia 

Uczestnicy, którzy są nauczycielami/trenerami twierdzili, że byliby w stanie włączyć 

prezentowane treści szkoleniowe do działalności dydaktycznej swoich organizacji. 

Uczestnicy, którzy mają różne doświadczenia uważają, że kurs ma bogatą i użyteczną 

treść, dlatego są skłonni promować kurs. 

Według niektórych uczestników, szkolenie mogłoby być ulepszone poprzez użycie 

obrazów o wyższej jakości, posiadanie większej ilości studiów przypadku i skupienie 

się na tych studiach przypadku związanych z tematem. Ponadto, jeden z uczestników 

podkreślił, że należy włączyć FSC (Forest Stewardship Council) do jednego z 

modułów. 
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Jak widać na Rysunku 13, ponad połowa uczestników chciałaby być zaangażowana 

w działania pilotażowe projektu jako trener. 

 

Figure 13. Zaangażowanie w działania pilotażowe projektu 

Podumowując, uczestnicy byli zadowoleni z treści i metodologii szkolenia. W ramach 

dalszych sugestii dotyczących ulepszeń, jednemu z uczestników najbardziej 

podobały się interaktywne zajęcia w module 6 i chciałby zobaczyć podobne zajęcia 

w innych modułach. 

2.7. Podsumowanie 
 

Podsumowując, szkolenie zostało wysoko ocenione i uznane przez uczestników za 

interesujące. Podobał się aspekt proaktywnego i systemowego podejścia do 

zrównoważonego przemysłu drzewnego i gospodarki leśnej, a praktyczne przykłady 

zostały uznane za przydatne.  

Uczestnicy lepiej poznali koncepcję zrównoważonego rozwoju w przemyśle 

drzewnym i powiedzieli, że dowiedzieli się wielu informacji i dostrzegli nowe aspekty, 

takie jak aspekt regulacyjny, LCA i narzędzia internetowe dotyczące gospodarki 

leśnej. Aby zilustrować to, czego nauczyli się uczestnicy, niektóre z komentarzy są 

podane poniżej:  

• "Nauczyliśmy się nowych rzeczy na temat wielu kwestii związanych ze 

zrównoważonym rozwojem, ale najważniejsza była możliwość zastosowania 

wszystkich tych informacji".  

• "To, że przemysł drzewny może być ulepszony poprzez wdrożenie szerokiego 

zakresu zrównoważonych metod i narzędzi". 

• "Dowiedziałem się wiele o ekologii i o tym, jak ważne są nasze decyzje i 

działania". 
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Szkolenie uznano za bogate, a w sześciu modułach w sposób edukacyjny i 

interaktywny przedstawiono wiele informacji praktycznych i teoretycznych, które są 

niezbędne w obecnych szkoleniach dotyczących zrównoważonego rozwoju, zmian 

klimatycznych, materiałów, recyklingu i właściwego wykorzystania zasobów leśnych. 

W związku z tym, zawartość przyczyni się do poprawy wiedzy profesjonalistów i-VET 

na ten temat i będzie bardzo przydatna dla uczniów.  
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3.  ZEWNĘTRZNE TESTY PILOTAŻOWE 
 

3.1. Uwagi ogólne 
 

Zewnętrzny test pilotażowy został opracowany przez partnerów projektu w okresie 

od kwietnia do lipca 2022 r., przy wsparciu ambasadorów, którzy uczestniczyli w 

działaniu C1 i wewnętrznym testowaniu pilotażowym. Celem pilotażu zewnętrznego 

było sprawdzenie ogólnej spójności materiałów szkoleniowych i wpływu 

pedagogicznego na nauczycieli I-VET spoza konsorcjum.  

Zewnętrzny test pilotażowy został przeprowadzony podczas ŚWIATOWEGO 

TYGODNIA ŚRODOWISKA. Wszyscy partnerzy projektu zorganizowali lokalne 

warsztaty (twarzą w twarz lub w sposób hybrydowy), aby przetestować wyniki 

projektu z grupami docelowymi projektu, podczas gdy partner z Polski (ZSDiL) 

przetestował je w kontekście szkolnym. 

3.2. Zewnętrzne badania pilotażowe 
 

Zewnętrzne badania pilotażowe 

 

Figure 14. Profil uczestników 
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Łączna liczba uczestników zewnętrznego testu pilotażowego wyniosła 164 osoby, a 

podział na uczniów i nauczycieli przedstawiono na rysunku 15. 

 

Figure 15. Uczestnicy zewnętrznego testu pilotażowego 

Testy zewnętrzne zostały zorganizowane w różnych formach, takich jak warsztaty, w 

których uczestniczyli członkowie grup docelowych, studenci, eksperci i trenerzy, 

odpowiednio poprzez zajęcia dydaktyczne w klasie, w których uczestniczyli studenci 

i nauczyciele/trenerzy. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie bezpośredniej, 

ale także online, aby mieć większą elastyczność i dać możliwość uczestnictwa 

niektórym ekspertom. Ich profesjonalne opinie były bardzo cenne w ocenie 

materiałów szkoleniowych. 

Sesje szkoleniowe koncentrowały się na prezentacji projektu, jego ogólnych celach, 

zainteresowaniu odbiorców docelowych, ale także na jego innowacyjnym wymiarze 

i oddziaływaniu. Druga część szkolenia skupiła się na prezentacji modułów kursu i 

platformy e-learningowej. 

Sesja zakończyła się serią pytań. Następnie uczestnicy zostali poproszeni o 

wypełnienie kwestionariusza w celu zebrania ich opinii na temat najważniejszych 

aspektów, takich jak ogólna spójność materiału szkoleniowego i wpływ 

pedagogiczny na uczniów, nauczycieli I-VET, trenerów lub ekspertów.  

Kwestionariusze oceny zostały zaprojektowane dla nauczycieli/trenerów/ekspertów 

oraz dla uczniów, w formie pytań otwartych ze skalą wartości, tak aby dane mogły 

być rejestrowane zarówno jakościowo, jak i ilościowo. 

Oceny są w skali od 1 do 5, co zostało przedstawione poniżej: 
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3.2.1. Przebieg ewaluacji 
 

Jak widać, informacje zwrotne dotyczące materiałów szkoleniowych otrzymane od 

uczniów i nauczycieli (wykres 17) miały bardzo dobre oceny, odsetek odpowiedzi 

pozytywnych wyniósł ponad 84% (odpowiedzi zgadzam się i zdecydowanie 

zgadzam się). 

 

 

Figure 16. Informacje zwrotne dotyczące materiałów szkoleniowych 

Jak można zauważyć na rysunku 18, uczestnicy uznali, że metody szkoleniowe 

zastosowane podczas pilotażowego działania testowego były dobrze 
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zaprojektowane i odpowiednie do tematu materiałów dydaktycznych. Otrzymano 

kilka neutralnych odpowiedzi dotyczących podziału na sesje szkoleniowe twarzą w 

twarz i online. 

 

 

Figure 17. Informacje zwrotne dotyczące metodyki szkolenia 

Ogólnie rzecz biorąc, platforma szkoleniowa cieszyła się dobrym uznaniem. 

Neutralnych odpowiedzi udzielili uczestnicy, którzy brali udział w pilotażu, kiedy 
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platforma e-learningowa nie była gotowa, dlatego nie została zaprezentowana 

studentom i ekspertom/nauczycielom (wykres 18). 

 

 

Figure 18. Informacje zwrotne dotyczące platformy szkoleniowej 

Bardzo dobrze oceniono również obiekty i zasoby szkoleniowe (Wykres 19), ponad 

89% odpowiedzi zgadzam się i zdecydowanie zgadzam się, w obu ocenach 
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(studentów i nauczycieli).

 

 

Figure 19. The feedback regarding the Training Facilities and Resources 

As can be observed in figure 20, participants considered that the content of the 

training materials was designed appropriately with the project subject. The 

satisfaction level registered for both evaluations is over 90% (agree and strongly 

agree responses). 
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Figure 20. Informacje zwrotne dotyczące treści szkolenia 

Na rysunku 21 podkreślono zainteresowanie uczniów i nauczycieli treścią 

materiałów szkoleniowych, które uznali za bardziej interesujące i potrzebne do 

podniesienia swoich kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży 

meblarskiej i drzewnej. 
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Figure 21. The feedback regarding interest about the training courses 

Zestaw pytań otwartych został zdefiniowany w celu uzyskania punktu widzenia od 

studentów i nauczycieli, w odniesieniu do następujących aspektów: 

Co najbardziej podobało Ci się w tym szkoleniu? 

Udzielone odpowiedzi były pozytywne. Uczestnicy docenili metodę nauczania, 

zawartość materiałów szkoleniowych oraz tematy dotyczące zrównoważonego 
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rozwoju. Poniżej przedstawiono kilka odpowiedzi w celu podkreślenia wcześniej 

wymienionych elementów: 

• Najbardziej podobało mi się to, że uczyliśmy się jak prawidłowo korzystać z 

zasobów drewna. 

• Sposób, w jaki zostały przedstawione kursy. 

• Metoda nauczania i sposób w jaki informacje docierały do studentów. 

• Kursy mają wiele obrazów, co czyni je interaktywnymi. 

• Najbardziej podobało mi się to, że ponownie położono nacisk na rozwój 

mechanizmów ECO. 

• Dowiedziałem się nowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju. 

• Podobało mi się wszystko, co zobaczyłem i czego się nauczyłem. 

• Podobało mi się, że tematyka kursów była związana z projektowaniem i 

drewnem. 

• Sposób, w jaki te zajęcia były prowadzone. 

• Zajęcia warsztatowe, w których badano właściwości fizyczne i mechaniczne 

kompozytów. 

• -Sposób, w jaki kursy były zorganizowane, jak również interakcja ze 

studentami. 

• Wszystkie szkolenia i techniki nauczania profesorów. 

• Sposób organizacji i prezentacji kursów oraz platforma internetowa ze względu 

na sprawność dostępu do informacji. Również najbardziej podobał mi się 

pomysł oceny wiedzy na koniec każdego kursu. 

• Uważam, że jest to bardzo kompletny kurs, szczególnie dla osób, które 

zaczynają pracę w branży. 

• Możliwość zastosowania studia przypadków. 

• Przykłady i najlepsze praktyki są bardzo przydatne, aby dowiedzieć się, co robią 

inne firmy. 

• Że jest bardzo kompletny i obejmuje wszystkie potrzeby w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, które mogą być potrzebne w klasie, od najbardziej 

ogólnej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju środowiska do jego 

praktycznego zastosowania w sektorze. 

• Treść jest bardzo kompletna i zawiera wiele praktycznych przykładów. 

• Szeroki zakres treści. 

• Fakt, że został przetłumaczony na kilka języków. 

• Możliwość kontaktu ze specjalistami z innych sektorów. 

• Platforma jest dość intuicyjna, a wszystko ma bardzo staranny projekt. 
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• To, że informacje o kursie są bardzo kompletne i zawierają wiele dodatkowych 

zasobów. 

• Jest to coś nowego, świeżego, zupełnie innego. 

• Opracowane treści szkoleniowe i materiały dodatkowe. 

• Moduł projektowy i to jak jest skoncentrowany. 

• Wszystko jest bardzo kompletne. 

• Jest dużo materiałów do przestudiowania i dowiedzenia się więcej o tym, jak 

być zrównoważonym w sektorze. 

• Jest ważny dla studentów, a także dla pracowników. 

• Obejmuje wiele aspektów niezbędnych dla mojego sektora. 

• Wysokiej jakości materiały szkoleniowe. 

• Ilość zasobów szkoleniowych i bardzo zróżnicowana tematyka, od 

zrównoważonego rozwoju po strategie i zielone zarządzanie. 

• Informacje są rygorystyczne pod względem naukowym i oferują dodatkowe 

źródła i referencje. 

• Myślę, że glosariusze i najlepsze praktyki są bardzo przydatne. 

• Myślę, że część dotycząca zrównoważonego projektowania może być bardzo 

interesująca dla studentów. 

• Liczba dodatkowych zasobów i odniesień pomogła mi poszerzyć moją edukację. 

• Że pokazuje wiele różnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę w ramach 

tematu zrównoważonego rozwoju środowiska w sektorze. 

• Moduły są bardzo dobrze rozdzielone, aby móc zrozumieć od bardziej ogólnych 

aspektów zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych do tego, jak to 

wpływa na sektor i środki, które można przeprowadzić. 

• W sumie jest to bardzo kompletne i obejmuje potrzeby, które my nauczyciele 

mamy. 

• Że jest to doskonały punkt wyjścia dla uczniów VET, którzy chcą pracować w 

sektorze meblarskim lub nawet stworzyć własne firmy. 

• Wiadomości dotyczące materiałów kompozytowych stosowanych w produkcji 

mebli. Scenariusze dotyczące globalnego ocieplenia. Dostęp do linków 

informacyjnych. Treści, które możesz wykorzystać do poprawy i urozmaicenia 

istniejących programów szkolnych. 

• Metody zarządzania odpadami w sektorze meblarskim i drzewnym, recykling 

odpadów drzewnych w kreatywne, innowacyjne produkty, zarządzanie 

odpadami w celu przekształcenia ich w energię. 

• Oryginalne podejście, prezentacja pomysłów, projekt lekcji. 
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• Prezentacje były zwięzłe, a także sugestywne poprzez obrazy, schematy i 

przydatne linki do obszerniejszej dokumentacji na dany temat. Jest to materiał 

informacyjny, przydatny i potrzebny niezależnie od dziedziny działalności. 

Nacisk został położony na kluczowe punkty, aby napędzić dyskusję i działanie. 

Las/drewno jest w naszych rękach i to od nas i naszej polityki zależy, czy 

będziemy żyć i pracować w sposób zrównoważony. 

Czy jest coś, co nie podobało Ci się w tym szkoleniu? 

Większość respondentów dobrze oceniła szkolenia i zgadza się z obecnym 

formatem i zawartością modułów. Poniżej przedstawiono kilka odpowiedzi  

w celu podkreślenia wcześniej wymienionych elementów: 

• Podobały mi się wszystkie materiały szkoleniowe. 

• Każdy moduł był bardzo interesujący. 

• Nie, wszystko było interesujące, konstruktywne, przydatne, przyjemne. 

• Nie, nie ma żadnych negatywnych aspektów, które należałoby wymienić. 

• Tematy były dobrze przedstawione, do rzeczy. Tak więc, podobały mi się one. 

• Niektóre z dodatkowych treści były dostępne tylko w języku angielskim. 

• Myślę, że mogłyby zawierać więcej praktycznych ćwiczeń, a nie tylko test na 

końcu. 

• Wszystko było w porządku. 

• Chętnie zobaczyłbym więcej praktycznych przykładów. 

• Niektóre z modułów są zbyt długie. 

• Niektóre aspekty już znałem z mojej pracy, ale będą one bardzo przydatne dla 

studentów. 

• Może we wszystkich modułach powinno być więcej praktycznych przykładów z 

branży. 

• Chciałabym bardziej zagłębić się w niektóre tematy. 

•  Niektóre tematy były bardzo schematyczne. 

Jak myślisz, jak możemy ulepszyć kurs szkoleniowy TABLE? (np. dodać lub 

usunąć tematy, poprawić coś związanego z platformą e-learningową itp.) 

Odpowiedzi były konstruktywne, a uczestnicy bardzo docenili szkolenia. Jak widać 

poniżej, niektórzy z nich uważali, że zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi 

o obserwację i naukę na temat zrównoważonego rozwoju. 

• Nie ma nic do usunięcia lub zastąpienia. Wszystkie kursy są interesujące. 

• Kursy są dobrze zaprojektowane. 
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• Uważam, że szkolenie TABELA nie wymaga ulepszeń, wszystko jest doskonale 

skonstruowane. 

• Nie mam żadnych sugestii. 

• Myślę, że przydałoby się więcej praktycznych przykładów, lub studiów 

przypadków, w zależności od tematu. Quizy są dobrą okazją do szkolenia 

kursantów. 

• Uważam, że jest dobrze tak jak jest. 

• Ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo dobrze. 

• Pogłębienie tematu Circular Economy byłoby interesującym punktem. 

• Nigdy nie zaszkodzi zawrzeć więcej studiów przypadków i dobrych praktyk. 

• Informacje o synergii z innymi sektorami. 

• Myślę, że niektóre treści audiowizualne lub grafiki mogłyby mieć napisy lub być 

przetłumaczone na język hiszpański, aby pomóc studentom w nauce. 

• Być może dodanie kilku dodatkowych studiów przypadków wiodących firm w 

tych tematach. 

• Okresowa aktualizacja dodatkowych zasobów. 

• Więcej praktycznych przykładów z jakimś wyjaśniającym wideo. 

• Promocja kursu w celu dotarcia do jak największej liczby szkół VET na poziomie 

europejskim. 

• Być może przeprowadzenie niektórych sesji kursu twarzą w twarz lub włączenie 

do niego niektórych zajęć praktycznych. 

• Kontakt z ekspertami w celu rozwiania wątpliwości. 

• Uważam, że jest on dość kompletny. 

• Włączenie konkretnych działań, które nauczyciele mogą wdrożyć w klasie. 

• Być może dołączenie praktycznego przewodnika dla nauczycieli. 

• To jest dobre, gratuluję pracy włożonej w ten projekt. 

 

Czy uważasz, że będziesz w stanie włączyć szkolenie TABLE do swoich 

regularnych zajęć dydaktycznych? 

Z informacji zwrotnych przekazanych przez nauczycieli/trenerów wynika, że 

materiały szkoleniowe są dla nich bardzo przydatne i będą je włączać do treści 

własnych kursów. Poniżej zaprezentowano kilka odpowiedzi w celu podkreślenia 

wcześniej wspomnianego elementu: 

• Tak, zrobiłbym to. 

• Z pewnością ten kurs poprawił i zwiększył moją wiedzę na temat poruszanych 

tematów. 
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• Tak, myślę, że niektóre z prezentacji mogą nam pomóc w zajęciach. 

• Tak, myślę, że te materiały mogą być przydatne do wykorzystania w pracy z 

uczniami. 

• Nie jestem nauczycielem, ale w mojej działalności doradczej mógłbym to 

zrobić. 

• Tak, niektóre z modułów na pewno. 

• Tak, udoskonalę treść mojego kursu dydaktycznego " Ochrona pracy i 

środowiska". 

• Tak, na pewno będzie to bardzo przydatny materiał dydaktyczny w mojej 

działalności dydaktycznej. 

• Tak, jest to przydatne źródło wiedzy w działalności dydaktycznej. 

• Oczywiście, są to ciekawe i przydatne informacje, które zasługują na 

udostępnienie studentom. 

Jak myślicie, co jeszcze można zrobić, aby dalej wspierać nauczanie studentów 

o zrównoważonym rozwoju w sektorze meblarskim i drzewnym? 

Respondenci udzielają różnych odpowiedzi, które w przyszłości mogą być 

wykorzystane w kursach na temat zrównoważonego rozwoju. Poniżej przedstawiamy 

część z tych odpowiedzi: 

• Przyciągnięcie uwagi tych, którzy są zaangażowani w zrównoważony rozwój. 

• Uważam, że te treści są ważne dla studentów, ale również dla tych, którzy 

pracują w dziedzinie eksploatacji drewna, którzy również powinni być 

informowani i szkoleni. 

• Stała informacja o nowych wyzwaniach związanych ze zrównoważonym 

zarządzaniem w sektorze drzewnym. 

• Przejęcie głównych idei tego projektu na innych kursach specjalistycznych. 

• Zapoznanie się z nimi w przedsiębiorstwach, aby zobaczyć z pierwszej ręki, jak 

koncepcja zrównoważonego rozwoju jest wdrażana w praktyce. 

• Potrzebujemy tego typu kursów, aby były one częścią programów FP w drewnie. 

• Oferowanie rzeczywistych sytuacji, w których mogą zobaczyć, jak przebiega 

cały proces recyklingu i wykorzystania różnych materiałów nadających się do 

recyklingu. 

• Przede wszystkim uświadamianie nauczycielom znaczenia włączania tego typu 

treści, a firmom znaczenia przyjmowania środków z prawdziwym 

zaangażowaniem, a nie tylko dla celów marketingowych. 

• Szkolenia w formacie gier w aplikacjach mobilnych. 
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• Poprzez kursy takie jak te, które pomagają im zrozumieć potrzebę stosowania 

strategii zrównoważonego rozwoju w sposób globalny we wszystkich procesach 

firmy meblarskiej. 

• Pokazanie im historii sukcesu w tym zakresie. 

• Więcej praktycznych szkoleń w tym zakresie. 

• Wyjaśnianie treści w sposób bardziej praktyczny i na rzeczywistych 

przykładach. 

• Włączenie tego typu szkoleń do kształcenia zawodowego, a także większa 

świadomość ze strony menedżerów firm. 

• Edukacja mieszana. 

• Oferowanie im wysokiej jakości szkoleń, takich jak ten kurs. 

• Promowanie odpowiedzialnej edukacji i zrównoważonej konsumpcji od 

najmłodszych lat, tak aby można ją było przenieść na wszystkie sektory i sfery 

życia. 

• Oferowanie im możliwości bliższej współpracy z firmami od samego początku. 

• Oferowanie im takich kursów w klasie. 

• Wyjaśnianie im praktycznych przykładów. 

• Zainteresowanie ich tematem. 

• Oferowanie nam takich kursów, abyśmy mogli poszerzać swoją wiedzę. 

• Myślę, że ten kurs jest wystarczający. 

• Z wizytami na miejscu w firmach i prawdziwymi praktykami. 

• Aktualizacja informacji o projekcie w miarę uchwalania nowych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. 

• Nadal pokazywać studia przypadków, wizyty w modelowych firmach. 

• Oferowanie im kursów takich jak ten. 

• Uczenie ich tego typu kursów i podkreślanie ich znaczenia na zajęciach. 

• Uświadomienie im, jak ważne jest zdobywanie nowej wiedzy, bo to od nich 

zależy przyszłość sektora. 

• Kampania medialna uświadamiająca ludziom potrzebę zrównoważonego 

rozwoju. 

• Włączenie tego typu treści jako obowiązkowych do szkoleń zawodowych. 

• Gratulacje dla tych, którzy przygotowali materiały szkoleniowe i dodatkowe 

oraz udostępnili je wszystkim. 

Czy jest coś jeszcze, czym chciałbyś się podzielić? 

Na koniec ankiet uczestnicy zostali poproszeni o podzielenie się wszelkimi innymi 

uwagami dotyczącymi kursów TABLE. Oto niektóre z ich odpowiedzi: 
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• Wszystko było w porządku. 

• Podobał mi się udział w tym kursie. 

• Treść jest zdecydowanie przydatna. 

• Dziękuję za możliwość udziału w tym szkoleniu! 

• Gratulacje dla twórców tego kursu. 

• Mimo, że jest to kurs online, należy postawić na zajęcia praktyczne i twarzą w 

twarz. 

• Gratuluję projektu, efekt jest bardzo dobry. 

 

3.3. Podsumowanie 
 

Faza walidacji zewnętrznej była bardzo produktywna i wzbudziła duże 

zainteresowanie wśród uczestników.  

- Eksperci potwierdzili rzeczywistą przydatność organizacji i treści modułów. 

Stwierdzili również, że każdy moduł zapewnia pedagogiczne uzupełnienie w 

porównaniu z bardziej tradycyjnymi i technicznymi modułami. Docenili oni 

globalne i systemowe podejście, które umożliwia bardzo szybkie zrozumienie 

interakcji w całym łańcuchu wartości drewna.  

- Eksperci docenili niektóre moduły/treści, które zazwyczaj nie były w 

wystarczającym stopniu uwzględnione w tradycyjnych programach 

nauczania, takie jak kwestie związane z klimatem, zrównoważonym rozwojem 

i podejściem cyrkularnym, a także kwestie szczegółowe, takie jak 

komunikacja, zatrudnienie i etykietowanie. Potwierdzili oni swoje 

zainteresowanie ponownym wykorzystaniem materiałów powstałych w 

ramach nauczanych przez nich modułów. 

- Nauczyciele/instruktorzy są zainteresowani włączeniem do swoich własnych 

kursów nauczania informacji, które znaleźli w modułach TABLE. 

- Informacje zwrotne przekazane przez nauczycieli/trenerów wykazały, że 

materiały szkoleniowe są dla nich bardzo przydatne. 
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4. NAJLEPSZE PRAKTYKI 
 

Wyniki obu testów pilotażowych (wewnętrznego i zewnętrznego) miały na celu 

ulepszenie treści kursu, aby zapewnić nauczycielom najlepsze metody integracji 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju (ESD) w szkołach I-VET. Informacje zwrotne 

otrzymane od uczniów i nauczycieli/ekspertów pokazały, że cele testów zostały 

osiągnięte. Materiały szkoleniowe pomogą studentom, nauczycielom, trenerom i 

innym specjalistom i ekspertom dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego 

rozwoju w dziedzinie drewna i mebli. 

W następnym rozdziale zostanie przedstawionych 18 najlepszych praktyk 

dotyczących tematu projektu, które będą wspierać i inspirować studentów do 

udziału w kursach związanych ze zrównoważonym rozwojem w dziedzinie drewna i 

mebli. Wyniki materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu TABLE 

są odzwierciedlone poprzez te najlepsze praktyki, które są wdrażane w firmach 

drzewnych i meblarskich, jak również w działalności badawczej. 

Dlatego też, poniższe najlepsze praktyki pokażą udane działania, które niektóre 

firmy zrealizowały, stosując zasady zrównoważonego rozwoju opisane w 

szkoleniach. 

 

1.1. Najlepsze praktyki firm drzewnych i meblarskich, 

stowarzyszeń i oficjalnych instytucji 
 

Poniższe przykłady ujawniły kilka najlepszych praktyk stosowanych w firmach 

drzewnych i meblarskich, stowarzyszeniach, organizacjach międzybranżowych z 

różnych krajów (Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Rumunia i Polska).  

1.1.1. SHAREWOOD 
 

https://www.share-wood.fr/  

 

SHARE-WOOD, który jest częścią francuskiej grupy Focus, to innowacyjna przestrzeń 

trzeciej strony poświęcona obróbce drewna. To stowarzyszenie, utworzone w 2017 

roku, otworzyło swój warsztat w 2019 roku. Uważa drewno za jedną z głównych 

https://www.share-wood.fr/
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dźwigni, aby sprostać wyzwaniom związanym z odzyskiem odpadów, mieszaniem 

populacji, współpracą w działaniu i rozwojem zawodowym. Jego misją jest 

wspieranie osób, rzemieślników i grup w tworzeniu i realizacji ich projektów. 

Warsztat obejmuje 1500 metrów kwadratowych i jest zorganizowany w trzech 

przestrzeniach do pracy operacyjnej, przechowywania i życia zbiorowego. 

Poza warunkami technicznymi, jakie oferuje SHAREWOOD, wyzwaniem jest 

stworzenie i rozwijanie atmosfery wzajemnego wsparcia, w której ludzie mogą uczyć 

się od siebie, dzielić się swoimi doświadczeniami i wzbogacać się nawzajem, 

jednocześnie rozwijając swoją wiedzę na temat wykorzystania drewna. Atmosfera ta 

jest ułatwiona dzięki codziennej obecności zespołu nauczycieli, którzy zwracają 

uwagę na potrzeby członków i których celem jest stymulowanie ich do wymiany i 

osobistego zaangażowania. 

SHARE-WOOD codziennie stawia czoła czterem wyzwaniom:  

- Środowiskowe wyzwanie, jakim jest redukcja odpadów. 

- Społeczne wyzwanie związane z mieszaniem populacji. 

- Społeczne wyzwanie współpracy w działaniu. 

- Ekonomiczne wyzwanie wspierania rozwoju zawodowego. 

 

Warsztaty pozwalają SHARE-WOOD zająć się wszystkimi kwestiami związanymi z 

rozwojem zasobów drzewnych w sposób zrównoważony i integracyjny.  

Na rysunku 22 przedstawiono widok warsztatu. Łączna liczba stanowisk pracy 

dostępnych jednocześnie wynosi 35. Maszyny pozwalają na cięcie, wiercenie, 

montowanie materiałów i nakładanie wykończenia. Przestrzenie zbiorowe składają 

się z recepcji, strefy projektowej ze stołem kreślarskim oraz biblioteki.  
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Rysunek 22. Widok na warsztat 

4.1.2. REGIONALNA IZBA RZEMIEŚLNICZA PROVENCE-ALPES COTE 

D'AZUR 

  
https://www.cmar-paca.fr/  

 

 

Regionalna Izba Rzemieślnicza Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Chambre des 

métiers et de l'artisanat (CMA)), należąca do francuskiej grupy Focus Group, ma na 

celu zapewnienie reprezentacji i rozwoju rzemiosła na szczeblu regionalnym. Opiera 

się na delegacjach departamentalnych, aby zapewnić bliskość z różnymi stronami.  

Różne pola charakteryzują działalność CMA (oferta usług dla firm, kształcenie 

ustawiczne, perspektywiczne, konsultacje i wiele innych). Praca prowadzona przez 

CMA opiera się na różnych głównych filarach takich jak: 

- Kształcenie w zakresie. 

- Przedsiębiorczość w branży rzemieślniczej. 

- Zarządzanie i bezpieczeństwo działalności rzemieślniczej. 

- Komercyjny rozwój rzemiosła. 

https://www.cmar-paca.fr/
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- Rozwój i przekazywanie przedsiębiorstw. 

Te różne obszary działalności są w pełni zaangażowane w rozwój działań związanych 

z przemysłem drzewnym. W istocie, rozwój działań związanych z rozwojem zasobów 

drewna jest jedną z kluczowych misji CMA. Poprzez te różne obszary działalności, 

CMA zachęca firmy i podmioty, które pracują nad recyklingiem drewna, jego 

odzyskiwaniem energii i wzbogacaniem kultury. CMA oferuje swoje usługi wielu 

podmiotom z branży drzewnej (tym odpowiedzialnym za produkcję, zbiórkę i 

przetwarzanie oraz recykling). 

Działalność CMA w zakresie waloryzacji zasobów drzewnych opiera się na rozwoju 

działalności w zakresie stolarstwa i czasami meblarstwa, oprócz szkoleń zawodowych 

i budowania potencjału. W tym celu zachęca uczących się do szkolenia w zakresie 

produkcji mebli przy jednoczesnym uwzględnieniu podejścia opartego na cyklu 

życia i waloryzacji odpadów. Działania prowadzone przez CMA mają na celu pracę 

na rzecz rozwoju tego dziedzictwa.  

CMA uruchomiło na przykład kampanie mające na celu pomoc profesjonalnym 

rzemieślnikom i restauratorom dziedzictwa specjalizującym się w drewnie. Wspiera 

kampanie renowacji mebli, aby promować umiejętności i know-how rzemieślników. 

Wspiera liczne warsztaty dotyczące waloryzacji drewna i zachęca podmioty do 

komunikacji na te tematy. 

 

4.1.3. FIBOIS SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE d'AZUR 
 

https://www.fibois-paca.fr/  

 

 
 

FIBOIS SUD jest międzybranżową organizacją leśnictwa i przemysłu drzewnego w 

regionie Provence Alpes Côte d'Azur. Reprezentuje i skupia wszystkie organizacje 

publiczne i zawodowe regionalnego sektora drzewnego. Realizuje projekty mające 

na celu promowanie rozwoju gospodarczego sektora drzewnego przy 

jednoczesnym poszanowaniu zrównoważonego rozwoju i różnych funkcji lasu w 

sposób systemowy. 

Podstawową misją FIBOIS SUD jest współpraca z podmiotami sektora w celu 

pobudzenia działalności leśnej i promowania wykorzystania materiałów drzewnych 

https://www.fibois-paca.fr/
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w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Trzy podstawowe cele 

charakteryzują działalność FIBOIS SUD: 

• Zwiększenie mobilizacji drewna, w celu zaspokojenia rosnących potrzeb 

regionalnych użytkowników, zgodnie ze zrównoważoną i wielofunkcyjną 

gospodarką leśną.  

• Rozwój wykorzystania drewna we wszystkich jego formach i dążenie do 

lepszej waloryzacji zasobu, poprzez innowacje. 

• Zwiększenie wartości dodanej tworzonej na terenach, poprzez promowanie 

przetwarzania drewna przez firmy regionalne. 

Poszczególne pola działania dotyczą ochrony lasów regionalnych, pozyskiwania 

drewna, jego przerobu, budowy budynków drewnianych, wykorzystania drewna jako 

surowca energetycznego oraz waloryzacji szkoleń.  

FIBOIS SUD pracuje również nad publikacją licznych dokumentów, takich jak 

sprawozdania z działalności w regionie. Ich celem jest zaproponowanie 

systemowego i cyrkularnego podejścia do drewna, aby działać na rzecz waloryzacji 

całego sektora. 

Ponadto FIBOIS SUD dużo pracuje i działa w kwestii kształcenia zawodowego. 

Branże, techniki, organizacja, środowisko sektora leśno-drzewnego podlegają ciągłej 

ewolucji. Ciągłe kształcenie zawodowe jest niezbędnym narzędziem dla 

profesjonalistów tego sektora, aby mogli się dostosować, ewoluować i utrzymać 

swoją konkurencyjność.  

FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur jest w służbie firm i podmiotów przemysłu 

leśno-drzewnego i w ten sposób zapewnia misję rozwoju umiejętności podmiotów 

tego sektora.  

Od początku 2019 roku FIBOIS SUD jest organizacją szkoleniową i posiadaczem 

znaku jakości Datadock, który umożliwia uczestnikom szkoleń uzyskanie opłaty od 

Operatorów Kompetencji (OPCO) [OPCO to zatwierdzone oficjalne organy 

odpowiedzialne za wspieranie szkoleń zawodowych].  

Szkolenia proponowane i wspierane przez FIBOIS SUD dotyczą wielu aspektów 

związanych z waloryzacją drewna. Dotyczą m.in. wznoszenia budynków 

drewnianych, izolacji zmniejszającej hałas konstrukcji drewnianych, zapobiegania i 

leczenia patologii biologicznych drewna, czy też stawek bezpieczeństwa 

dotyczących tego surowca.  
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To cyrkularne i systemowe podejście jest szczególnie istotne w odniesieniu do 

sektora drzewnego, w którym działają firmy o bardzo różnej wielkości oraz bardzo 

złożone i liczne zawody. 

4.1.4. LABOR LEGNO - ITALIA  
 

www.laborlegno.it  

 

 

"Znamy drewno i dbamy o nie od ponad 40 lat". Labor Legno jest wiodącą włoską 

firmą w produkcji parkietów. Jej zakłady produkcyjne zajmują powierzchnię 25.000 

metrów kwadratowych, z czego 5.000 jest zadaszonych.  

"Wybieramy lasy, które są strzeżone z szacunkiem dla środowiska". Labor Legno 

bezpośrednio zajmuje się badaniami i importem swoich materiałów, tym samym 

poświadczając ich pochodzenie. Z najwyższą starannością i w zgodzie z normami 

środowiskowymi, wybiera swoje drewno tylko z legalnych źródeł i z lasów, które są 

zarządzane w prawidłowy i odpowiedzialny sposób. Stosuje się do dwóch głównych 

systemów certyfikacji materiałów, programu FSC® i PEFC™. 

"Nasz rytm pracy wyznaczany jest przez naturalny cykl drzewa. Dbamy o nasz produkt 

na każdym etapie jego życia, od pnia do podłogi". Labor Legno zajmuje się produkcją 

i marketingiem swoich produktów. W przypadku towarów tworzonych we własnym 

zakresie, każdy etap przetwarzania odbywa się w samej firmie. Labor Legno zajmuje 

się składowaniem kłód, tartakiem, produkcją, malowaniem, wykończeniem i wysyłką.  

Ta sama gwarancja jakości jest poświadczona w produktach, które Labor Legno 

kupuje i sprzedaje, dzięki bezpośredniej relacji z firmami produkcyjnymi. W ten 

sposób cała gama produktów Labor Legno jest niezawodna, trwała i zgodna z 

najsurowszymi normami jakości. 

Organizacja zawsze zwracała największą uwagę na swoje surowce i stosowanie 

drewna, którego pochodzenie jest weryfikowane, aby uniknąć kontrowersyjnych 

źródeł. Przestrzeganie tych systemów pozwala Labor Legno zapewnić swoich 

klientów o pochodzeniu drewna certyfikowanego w pełnym poszanowaniu 

środowiska i jego odnawialnych zasobów. 

http://www.laborlegno.it/
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Rysunek 23. Warsztat "Labor Legno 

Wybór przyjęcia jednego, a nie drugiego systemu zależy wyłącznie od dostępności 

surowców na rynku. Certyfikacja stanowi strategiczne narzędzie zwiększające 

konsensus i widoczność wokół produktów i procesów firmy, przyczyniając się 

jednocześnie do racjonalnego wykorzystania nieodnawialnych źródeł naszej planety. 

Wkład pracowników i współpracowników w osiągnięcie i utrzymanie tego celu jest 

decydujący, dlatego zarządzanie wymaga maksymalnego zaangażowania 

wszystkich. 

Organizacja zamierza zatem: 

• Położyć największy nacisk na wykorzystanie drewna ze źródeł odnawialnych 

w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. 

• Szkolenie i kształcenie wszystkich poziomów personelu w celu osiągnięcia 

najwyższej jakości tenorów wydajności i zaangażowania wszystkich zasobów 

ludzkich zakładów, dążąc do ciągłego doskonalenia profesjonalizmu i 

poczucia odpowiedzialności. 

• Zapewnienie, że współpracownicy zewnętrzni zaangażowani w działalność 

Organizacji przyjmują kryteria zarządzania zgodne z zasadami niniejszej 

Polityki. 
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Rysunek 24. Produkcja mebli (Labor Legno) 

4.1.5. FANTONI 

 

www.fantoni.it  

 

 
 

Grupa Fantoni Wood Based Future jest światowym liderem w produkcji płyt MDF i 

wiórowych, laminatów i papierów melaminowych, systemów biurowych oraz 

systemów dźwiękochłonnych. Spółki grupy Fantoni (Fantoni, La-con, Lesonit, Patt, 

Inter-Rail) działają synergicznie, dzieląc tę samą filozofię i wartości.  

• Solidna organizacja przemysłowa, która patrzy w przyszłość.  

• Grupa firm o głębokich lokalnych korzeniach, napędzanych globalną wizją.  

• Zintegrowany system, który dąży do jakości na każdym kroku, od 

samodzielnie wytworzonej energii do logistyki, od projektu do zastosowania 

produktu.  

• Przemyślane podejście do zrównoważonego rozwoju i precyzyjny 

paradygmat działania: gospodarka cyrkularna.  

• Stałe inwestycje w badania oraz w rozwój procesów, systemów i produktów.  

• Pasja do kultury architektonicznej i projektowej, wyrażona na stale 

rozwijającym się kampusie przemysłowym.  

Zrównoważony rozwój jest ich filarem. W ciągu ostatnich dziesięcioleci polityka 

inwestycyjna pozwoliła Fantoni na rozwój, poprawiając efektywność energetyczną i 

zmniejszając emisję gazów cieplarnianych. Nieustanne zaangażowanie w badania 

http://www.fantoni.it/
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pozwoliło również na zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych i procesów 

ekologicznych, tworząc zrównoważone produkty bezpieczne dla zdrowia ludzi. 

Fantoni opiera się na solidnych wartościach, takich jak odpowiedzialność, 

przejrzystość, uczciwe praktyki biznesowe, bezpieczeństwo, szacunek dla środowiska 

i terytorium, promowanie ludzi i ich umiejętności. Rozpoznawanie i rozwijanie 

umiejętności, jasne przydzielanie obowiązków, kontrola procedur, zapewnienie 

zdrowia i bezpieczeństwa w naszych pomieszczeniach to najwyższe priorytety dla 

wszystkich spółek grupy. 

Fantoni to korzyść nie tylko dla samej firmy, ale także dla środowiska. 

 

y Rysunek 25. Przebieg produkcji Fantoni 

Grupa zdecydowała się na integrację i zarządzanie wszystkimi funkcjami całego 

łańcucha dostaw we własnym zakresie. Energia i surowce, półprodukty i produkty 

gotowe, logistyka i projektowanie: każdy aspekt jest częścią ich globalnej strategii 

opartej na autonomii i bezpośredniej kontroli jakości. 

Takie podejście oferuje znaczne korzyści zarówno dla firmy, jak i dla środowiska. 

Dzięki zsynchronizowanym i elastycznym procesom pracy mogą nie tylko 

zoptymalizować czas realizacji i utrzymać koszty na niskim poziomie, ale co 

ważniejsze, mogą efektywnie wykorzystywać energię i materiały, co pomaga 

zmniejszyć wpływ na środowisko. Samodzielne wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych jest podstawą integracji pionowej Grupy Fantoni, która inwestuje w 

każdy krok i proces.  
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Surowce drewnopochodne są w całości przetwarzane we własnych 

przedsiębiorstwach. Płyty MDF i wiórowe, o powierzchniach niewykończonych lub 

powlekanych, produkowane są przy użyciu klejów wytwarzanych w Osoppo i 

częściowo wykorzystywane do produkcji mebli biurowych, a także papierów 

melaminowych i laminatów. Z paneli MDF produkowane są również wykładziny 

dźwiękoszczelne do wnętrz. 

Integracja jest również myślą przewodnią biura rozwoju produktów Fantoni, które 

stosuje holistyczne podejście do wszystkich aspektów projektowania: od 

produktów, przez miejsca pracy, po wnętrza klientów.

 

 

Rysunek 26. Kompleks Fantoni 

4.1.6. SAIB  
 

www.saib.it  

 
 

"Od 1962 roku rozwijamy się. " SAIB jest obecnie jednym z głównych włoskich 

producentów płyt wiórowych surowych i melaminowych: wynik uzyskany dzięki 

systematycznym inwestycjom w awangardowe i ekologiczne systemy 

technologiczne, zdolne zagwarantować produkty o najwyższym poziomie jakości w 

http://www.saib.it/
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pełnym poszanowaniu środowiska, które nas gości. Zakład produkcyjny obejmuje 

600 000 metrów kwadratowych, z czego 65 000 jest zadaszonych.  

W SAIB prowadzenie działalności oznacza ciągłe innowacje ze szczególnym 

uwzględnieniem przyszłych pokoleń. W złożoności współczesnej gospodarki i 

społeczeństwa, SAIB zamierza odegrać szczególną rolę: ponownie wykorzystać 

szlachetny materiał i dać mu nowe życie w logice koła. 

  

Rysunek 27. Produkty Fantoni  

Rewood jest pozytywnym przykładem projektu prowadzonego przez SAIB w 

zakresie waloryzacji zasobów drewna: od pozyskania, poprzez produkcję 

ekologicznej płyty, aż po trwałość mebli w naszych domach.  

W swojej codziennej pracy SAIB zajmuje się ogromnym problemem: utylizacją 

zużytego drewna, przeznaczonego na wysypiska lub do spalarni, i to nie od 

niedawna, ponieważ były one jednymi z pierwszych na świecie. Od 27 lat firma 

odzyskuje drewno z włoskich i europejskich wysypisk śmieci i przekształca je w 

trwałe płyty do szaf, łóżek, kuchni, stołów i innych mebli na całe życie. 

Dbałość o dziedzictwo środowiskowe i zasoby naturalne nie jest obowiązkiem 

prawnym, ale wyborem ze strony SAIB opartym na następujących wartościach:  

• Zasób dostępny dla wszystkich.  

• Ochrona środowiska, która nie ogranicza możliwości rozwoju. 

• Proces produkcji, który łączy w sobie innowacyjne myślenie i technologię. 
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 Celem tego projektu jest wytworzenie uczciwego, ekologicznego produktu, 

mającego na celu poprawę jakości życia w siedlisku, głównie miejskim, obecnego 

społeczeństwa. 

 

Rysunek 28. Podłogi "Fantoni 

Przyjmując wartości gospodarki cyrkularnej i poprzez cnotliwe wykorzystanie 

technologii, SAIB pozbywa się zużytego drewna z żelaza, aluminium, kamieni, szkła, 

piasku i tkanin i daje mu nowe życie. Płyta wiórowa wykonana z ponownie użytych 

materiałów wysyła jasny komunikat do przemysłu meblowego i projektantów 

wnętrz, wybór, który jest zarówno niedopowiedziany, jak i bogaty. Rewood to 

wartość dodana dla świata projektowania wnętrz, dla ludzi i dla środowiska. 

4.1.7. Rauch Möbelwerk GmbH 

 

 

 

https://www.rauchmoebel.de/ 

 Głównym celem firmy Rauch jest zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, jak 

również standardy jakości dla swoich klientów. Z tego powodu meble Rauch noszą 

wiele certyfikatów (patrz poniżej), przy czym zrównoważona produkcja w 100% 

"Made in Germany". Do produkcji materiałów drewnopochodnych używają tylko 

nieskażonego, świeżego, słabego i złamanego drewna z krajowych zrównoważonych 

operacji leśnych. Za to, Rauch jako jedyna średniej wielkości firma w branży 

meblarskiej została wyróżniona Niemiecką Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju. 

https://www.rauchmoebel.de/
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Rauch kieruje się zasadą "od strategii zrównoważonego rozwoju do zrównoważonej 

strategii korporacyjnej", mając na celu wytwarzanie społecznie i ekologicznie 

zrównoważonych produktów dostępnych dla każdego. Obejmuje to pozyskiwanie 

drewna wyłącznie z regionalnych lasów zarządzanych w sposób zrównoważony oraz 

zapewnienie, że cała produkcja jest neutralna pod względem emisji CO2.  

W tym celu firma przyjmuje zintegrowane spojrzenie na sektor materiałów 

drewnopochodnych i mebli sypialnianych i zamyka pętlę dla wszystkich przepływów 

materiałowych, w tym recyklingu w procesie produkcji.  

Inwestuje na przykład w środki ochrony energii i środowiska we wszystkich 

zakładach. Drewno odpadowe i odpady drzewne są w 100% przetwarzane w 

procesie produkcyjnym. 

Rauch produkuje swoje meble tylko na zamówienie. Oznacza to, że produkują tylko 

to, co zamówili klienci. Nie posiadają żadnego magazynu. W ten sposób gwarantują, 

że na koniec nie trzeba pozbywać się żadnego towaru. 

Do produkcji swoich płyt wiórowych wykorzystują wyłącznie nieskażone, świeże 

słabe i połamane drewno z lokalnych, zrównoważonych upraw leśnych. Surowiec 

pochodzi wyłącznie z regionalnych lasów w promieniu 200 km od siedziby 

bawarskiej firmy w Markt Bibart. Do produkcji mebli o niskiej emisji i nieszkodliwych 

dla zdrowia stosuje się wyłącznie farby wodne, wysokiej jakości bezemisyjne folie 

dekoracyjne i nieszkodliwe drewno lite. 

Traktują pozostałości i resztki z produkcji pierwotnej jako zasoby. Nadal 

wykorzystują pozostałości wiórów, które gromadzą się podczas produkcji płyt 

wiórowych i mebli, do wytwarzania energii. Ponadto zbierają rocznie około 80 ton 

odpadów drzewnych do recyklingu, przetwarzają je w sposób kompleksowy i 

wykorzystują do wytwarzania energii cieplnej. 
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Rysunek 29. Zrównoważony rozwój w produktach Rauch 

Zaangażowanie społeczne jest również częścią kultury korporacyjnej. Jako firma 

rodzinna z regionu wiejskiego, Rauch przyjmuje na siebie odpowiedzialność 

społeczną i angażuje się w wielu dziedzinach - z ręką i sercem. Na przykład poprzez 

swoje bezpłatne publiczne zoo. 

 

4.1.8. Wood Loop 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-

loop/ 

 

 
 

Wood Loop to innowacyjna organizacja, która umożliwia każdemu przetwórcy 

drewna, detaliście i producentowi materiałów panelowych łatwy i przystępny 

recykling płyt MDF i wiórowych. 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
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Podobnie jak firmy zajmujące się gospodarką odpadami, Wood Loop utylizuje 

drewno odpadowe. Powodem, dla którego drewno odpadowe uczestników Wood 

Loop powoduje znacznie mniejszą emisję dwutlenku węgla jest inteligentna 

organizacja ról i logistyki w cyklu recyklingu. 

 

 

     

Rysunek 30. Metoda Wood Loop 

Co roku w holenderskim sektorze meblarskim zużywa się 635 kiloton drewna. 20% z 

tego (głównie MDF i płyty wiórowe) jest tracone w procesie produkcji. CBM 

opracował Wood Loop, aby zaangażować firmy w recykling materiałów do tworzenia 

nowych produktów. W aplikacji firmy wskazują, kiedy ich skrzynia jest pełna i gotowa 
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do odbioru. Za każdą pełną skrzynkę, którą oddajesz, otrzymujesz w zamian pustą. 

W skrzyni (wielkości europalety) mieści się 1m³ drewna. W przeliczeniu jest to około 

360kg wtórnej płyty wiórowej lub 410kg płyty MDF. 

Cykl recyklingu Wood Loop w mniejszym stopniu obciąża środowisko niż cykl 

konwencjonalny. Ponieważ odpady są oddzielane u źródła, większa część 

pozostałości drewna może być ponownie wykorzystana. Ponadto, cykl recyklingu 

Wood Loop wiąże się z mniejszą ilością transportów. 

Etapy cyklu to: 

1. Sortuj płyty wiórowe i MDF 

2. Odbiór z przesyłką zwrotną 

3. Oddzielne zwroty 

4. Masowy transport płyt wiórowych i MDF do zakładów przetwórczych 

5. Przetwarzanie surowców okrężnych 

6. Produkcja nowych płyt MDF i płyt wiórowych 

7. Nowe produkty. 

4.1.9. Fama Sofás  
 

https://famasofas.com/ 

 

 

Fama to hiszpańska firma rodzinna z 50-letnim doświadczeniem w branży; 

eksportują 70% produkcji i sprzedają w ponad 70 krajach na całym świecie. 

Produkcja odbywa się w całości w Hiszpanii, w ich fabryce zlokalizowanej w Yecla 

(Murcia). Posiadają jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów 

w sektorze tapicerskim na świecie, który łączy się z know-how ich rzemieślników, 

którzy wykonują wszystkie ręczne procesy szycia i tapicerowania. 

W lutym 2022 roku Fama uzyskała od AENOR certyfikat "Zero Waste". Certyfikat ten 

gwarantuje, że ponad 90% odpadów przemysłowych firmy jest odzyskiwane. 

Oznacza to, że odpady te nie trafiają na wysypisko, ale mają drugie życie użytkowe, 

polegające na ponownym wykorzystaniu, tworzeniu nowych surowców lub 

kruszeniu ich w celu uzyskania paliwa stałego. 

Jest to bardzo ważny certyfikat dla Famy, ponieważ 99,985% odpadów 

wytworzonych w ciągu ostatnich 8 miesięcy otrzymało drugie życie użytkowe i nie 

trafiło na składowisko. 

https://famasofas.com/
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Od momentu uzyskania certyfikatu ISO14001 w zakresie zarządzania środowiskiem 

4 lata temu, Fama angażuje się w zmniejszanie ilości odpadów przemysłowych, które 

trafiają na składowiska. W Fama, troska o środowisko i redukcja odpadów jest czymś, 

co jest wpisane w ich DNA od dziesięcioleci, ale wysiłki zostały zintensyfikowane w 

ciągu ostatnich dziesięciu lat. W ciągu ostatnich kilku lat musieli oni zmienić niektóre 

ze swoich procesów produkcyjnych, aby móc uzyskać te dane dotyczące ponownego 

wykorzystania odpadów. 

  

  

  

  

  

Rysunek 31. Procedury i produkty zrównoważonego rozwoju w Fama 

Jednym z najważniejszych wyzwań było zagospodarowanie odpadów powstających 

w maszynach do cięcia tkanin, ponieważ wcześniej maszyny te generowały odpady 

przemysłowe, a teraz, dzięki wprowadzonym zmianom, odpady zostały 
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posegregowane tak, aby nie trafiały na żadne wysypisko. Dzięki temu nowemu 

projektowi udało się uzyskać certyfikat i osiągnąć te niesamowite liczby. Projekt, 

który nie pozostał niezauważony i za który Fama została wybrana wśród "101 

biznesowych przykładów działań #PorElClima (działania na rzecz klimatu)". To 

uznanie służy jako zachęta do dalszej pracy nad zmniejszeniem wpływu na 

środowisko, dzięki wykonaniu małych działań. 

4.1.10. SaveMob- Rumunia 
 

https://www.savemob.ro/  

 

 

 

SaveMob Group prowadziła program CSR "Recycling by Reconditioning", 

program edukacyjny stworzony w celu wspierania zachowania starych przedmiotów 

i ich ponownego wprowadzenia do obecnego obiegu. Program CSR był realizowany 

przez 4 miesiące, w Bukareszcie, a w przyszłości zostanie rozszerzony na inne duże 

miasta. Projekt CSR "Recykling poprzez regenerację" został wsparty przez 13 

partnerów medialnych. 

Program odpowiedzialności społecznej "Recykling przez odnawianie" miał dwa 

komponenty edukacyjne: 

• Pierwszy komponent edukacyjny obejmuje podnoszenie świadomości na 

temat recyklingu i regeneracji starych mebli oraz wysyłanie do mediów i opinii 

publicznej materiałów informacyjnych na temat regeneracji mebli, zdjęć z 

warsztatów oraz wskazówek dotyczących wykorzystania i modyfikacji starych 

mebli.  

• Drugi komponent edukacyjny, "Sekretne życie naszych mebli", obejmuje 

pisanie emocjonalnie silnych historii dla czytelników i oferowanie ich 

bezpłatnie do publikacji partnerom medialnym projektu w trakcie jego 

trwania. 

https://www.savemob.ro/
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Rysunek 32. Proces recyklingu Savemob 

Recykling mebli chroni środowisko naturalne poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania na drewno, metale i tworzywa sztuczne, unikanie wyrzucania 

dużych ilości odpadów na wysypiska śmieci oraz zmniejszenie emisji dwutlenku 

węgla związanej z produkcją mebli. Zaletą drewna z recyklingu jest niższa zawartość 

wilgoci (około 20%) w porównaniu z nowym drewnem (około 60% do 70%), co 

prowadzi do większej trwałości.  

Stare drewno jest bardzo drogie, ponieważ bardzo mocno pęka (jest już bardzo 

suche). Z tych powodów bardzo cenny jest recykling mebli poprzez regenerację, 

który polega na naprawie przedmiotu i ponownym wprowadzeniu go do obiegu, 

czasem na dostosowaniu go do nowoczesnych mebli. Jednocześnie dzięki 

regeneracji można zmienić wygląd mebla, nawet jeśli jest on porysowany lub stracił 

swój blask. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc-odD5HBg4&t=1s
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Rysunek 33. Renowacja mebli przez Savemob 

Powstała w 1993 roku i mieści się w Bukareszcie, na Bd. Timișoara no. 104 E, Grupa 

SaveMob składa się z 3 spółek o różnych obszarach działalności: SaveMob:  

• Największy warsztat do renowacji/odnawiania mebli i obiektów zabytkowych, 

Engineer Moving.  

• Profesjonalne usługi w zakresie przenoszenia i transportu obiektów z 

dziedzictwa kulturowego i Depozitare-ieftina.ro 

• Usługi demontażu, pakowania, transportu i mobilnego przechowywania w 

specjalnych skrzyniach. W ciągu 2018 roku zregenerowano i odrestaurowano 

ponad 2500 sztuk mebli zabytkowych, o 25% więcej niż w 2017 roku. 

 

4.1.11. Nord Arin - Rumunia  
https://www. Nord Arin.com/  
 

https://www.nordarin.com/


 

Wytyczne dotyczące wdrażania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 

do kursów VET w dziedzinie mebli i drewna 60 

Kochamy drewno i mamy głęboki szacunek dla jego domu. Lasy są nieustającym 

źródłem inspiracji dla naszego zespołu projektantów i inżynierów, a także zajmują 

szczególne miejsce w historii naszej rodzinnej firmy.  

Firma Nord Arin z pasją pracuje z drewnem od pięciu pokoleń, czyli od ponad wieku. 

Dziś Nord Arin jest bardziej niż kiedykolwiek świadomy naszej zbiorowej 

odpowiedzialności wobec środowiska i musi nas zachęcać do minimalizowania 

wpływu na naturalne ekosystemy, a także do utrzymywania niskiego śladu 

węglowego. Od października 2021 roku Nord Arin uruchomił szeroko zakrojony 

program sadzenia, który pozwala Nord Arin i jego klientom zasadzić sadzonkę za 

każdy sprzedany mebel.  Inicjatywa ta ma na celu pomoc w ponownym zalesianiu i 

zachowaniu pięknych lasów w Rumunii. Rzeczywiste sadzenie sadzonek odbywa się 

w sezonie sadzenia, wiosną i jesienią na obszarach dotkniętych wylesieniem w 

Rumunii (rys. 34). 

 

     

Rysunek 34. Plakat dotyczący zalesiania przez Nord Arin 

Wykorzystują zieloną energię 

Nord Arin podejmuje znaczne wysiłki w celu wykorzystania energii odnawialnej w 

swojej działalności, równolegle z rozwojem innowacyjnych projektów mebli. 

Od kilku lat firma produkuje całą energię cieplną we własnym zakresie, z odpadów 

drzewnych. Niedawno zakończyła instalację 360 paneli słonecznych na głównym 

magazynie w zakładzie produkcyjnym Preluca, które pokryją znaczną część 

miesięcznego zużycia energii elektrycznej przez fabrykę (Rysunek 35). 
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Rysunek 35 - Instalacje paneli słonecznych (kompleks Nord Arin) 

Zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska  

Drewno wykorzystywane w meblach Nord Arin jest ręcznie wybierane ze 

zrównoważonych źródeł i od zaufanych dostawców, wyłącznie z Rumunii, dzięki 

czemu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska spowodowane długim 

transportem drogowym. 

Dział badawczo-rozwojowy firmy Nord Arin nieustannie prowadzi badania i pracuje 

nad koncepcjami mebli, które łączą drewno z materiałami pochodzącymi z 

recyklingu. Firma wykańcza większość swoich produktów olejami o niskiej zawartości 

LZO. 

 

 

Rysunek 36. Przykład prac badawczo-rozwojowych (autorstwa Nord Arin) 

Wraz z nowymi kolekcjami 2021 i projektami produktów, Nord Arin wprowadza do 

naszego portfolio trwałych wykończeń bio powłoki na bazie wody, dostępne dla 

całej gamy produktów Nord Arin. Nowa powłoka bio, która zostanie wprowadzona 

w Mediolanie we wrześniu 2021 roku, jest pozyskiwana z odpadów organicznych i 

jest wykończeniem o wysokiej wydajności, odpornym na działanie środków 

chemicznych i światła. 

Poddają recyklingowi 
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Nord Arin często ratuje kłody z widocznym niedopasowaniem, ale z dużym 

charakterem, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone. Następnie starają się 

znaleźć dla nich nowe zastosowanie i dać im drugie życie. 

Rysunek 37. Ponowne wykorzystanie drewna z widocznymi niedopasowaniami 

Nord Arin bada nowe sposoby ponownego wykorzystania kawałków drewna z 

procesu selekcji drewna. Eksperymentują z wprowadzaniem odpadów drewnianych 

do przyszłych mebli, głównie w celach dekoracyjnych i estetycznych. 

Firma wdrożyła ścisłą procedurę selektywnej gospodarki odpadami w trakcie 

produkcji obiektów. Stale jednak dąży do wdrażania nowych działań, które mają na 

celu wspieranie procesów recyklingu, a w dalszej perspektywie ograniczenie 

eksploatacji zasobów naturalnych. 

 

4.1.12. Plus - najbardziej ekologiczna fabryka mebli na świecie 

 https://www.theplus.no/en/the-plus/concept  
 

Razem, Vestre i BIG stworzyły zupełnie nową typologię, gdzie ludzie, produkcja, 

technologia, architektura i natura są ze sobą całkowicie zintegrowane. 

Plus jest pomyślany jako bezpośrednie przełożenie logistyki na architekturę. Cztery 

obszary produkcyjne - fabryka kolorów, fabryka drewna, dział montażu i magazyn - 

https://www.theplus.no/en/the-plus/concept
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są rozmieszczone wokół centralnego dziedzińca, który stanowi serce budynku. 

Geometria zapewnia otwartą i wydajną pracę, pozwalając jednocześnie na 

bezpośredni kontakt wszystkich czterech skrzydeł fabryki z lasem. W centrum 

budynku znajduje się centrum doświadczeń, które zapewnia 360-stopniowy widok 

na cały proces produkcji. 

Bezpośredni kontakt z lasem 

Ponieważ skrzyżowanie pomiędzy czterema skrzydłami fabryki musi płynnie i 

sprawnie pomieścić cały ruch związany z produkcją, zostało zaprojektowane w 

kształcie krytego ronda. W ten sposób pozostawiono miejsce na centralny 

dziedziniec na świeżym powietrzu, gdzie Vestre może zaprezentować najnowsze 

kolekcje mebli o każdej porze roku. Kolorowe schody prowadzą gości i pracowników 

do centrum doświadczeń i biura. 

Poprzez sprytne podniesienie jednego narożnika każdego skrzydła fabryki, 

architekci stworzyli widok z dachu, który na przemian obejmuje las i hale 

produkcyjne. 

Widok z dachu pokazuje, że skrzydła fabryki, przypominające śmigła, tworzą 

wzajemny system, który jest nie tylko węzłem logistycznym, ale i konstrukcyjnym. 

Cztery skrzydła będą miały 21-metrową, wolnostojącą konstrukcję z drewna 

klejonego. Korytarz serwisowy o szerokości 3 metrów pomieści infrastrukturę 

techniczną i zapewni stabilność konstrukcyjną każdego skrzydła. Kanały w podłodze 

fabryki doprowadzą energię elektryczną, sprężone powietrze i wentylację do 

maszyn, dzięki czemu infrastruktura ta pozostanie ukryta. 

Aby nadać fabryce charakter zabawy, każda maszyna została pokryta jednym z 

kolorów RAL Vestre, które rozlewają się po podłodze tworząc archipelag kolorów, 

który łączy się z centralnym rondem. Ponieważ każde skrzydło fabryki ma swój 

własny kod kolorystyczny, to odwzorowanie maszyn zapewnia system orientacji w 

całkowicie symetrycznej przestrzeni. Dzięki temu wizualnemu odniesieniu łatwo jest 

zidentyfikować, prześledzić i wyjaśnić przebieg pracy. Vestre chce stworzyć nowe 

wyobrażenie o tym, jak wygląda produkcja, a w ramach tego kolory mają być 

szczególnie atrakcyjne dla dzieci. 

Plus to naprawdę fabryka w lesie. Dołożymy wszelkich starań, aby drzewa znajdowały 

się jak najbliżej budynku. Materiałem elewacyjnym budynku jest okładzina ze 

zwęglonego drewna modrzewiowego. Dzięki tej metodzie drzewo ma być niemal 

bezobsługowe, a ponadto jest odporne na ogień i grzyby. Jest to również subtelne 

nawiązanie do lokalnej historii. Pierwsi imigranci, którzy przybyli na Magnor z 
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Finlandii w XVII wieku, znani byli z wydajnego rolnictwa opartego na technologii 

"slash-and-burn". Wypalano fragmenty lasu, a na popiołach siano zboże. 

 

 

Rysunek 38. Kompleks "Plus  

Teren wokół fabryki pozostanie całkowicie otwarty dla publiczności. Nie będzie 

żadnych ogrodzeń ani zamkniętych obszarów. Mają oni nadzieję, że turyści będą 

aktywnie korzystać z parku, a nawet rozbijać swoje namioty w pobliżu fabryki. W ten 

sposób The Plus stanowi hołd dla tradycyjnego norweskiego "prawa do 

wędrowania". 

 

4.1.13. Pfleiderer 
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Pfleiderer Polska (rys. 39) to firma projektująca wysokiej jakości płyty 

drewnopochodne, wyróżniająca się doświadczeniem w zakresie powierzchni 

dekoracyjnych, obsługą zorientowaną na klienta oraz stałą koncentracją na 

zrównoważonym rozwoju ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. 

    

Rysunek 39. Kompleks Pleiderera  

Pfleiderer, jako największy recykler drewna poużytkowego w Polsce, stale zwiększa 

udział materiałów pochodzących z recyklingu w swoim procesie produkcyjnym 

(Rysunek 46). Wszystkie zakłady, wykorzystują obecnie około 20% materiału 

pochodzącego z recyklingu. Około 50% z nich to odpady z innych gałęzi przemysłu 

drzewnego. Pozostałą część stanowi drewno okrągłe, ale nawet w tym przypadku 

przetwarzają materiał, którego jakość nie pozwala na wykorzystanie w produkcji 

dużych elementów drewnianych przeznaczonych do stosowania np. w 

budownictwie. 

 

Rysunek 40. Certyfikacja PEFC  

Pfleiderer pozyskuje drewno z certyfikowanych lasów. Wybór produktów z 

certyfikatem FSC lub PEFC gwarantuje, że drewno użyte w procesie produkcji 

pochodzi z legalnego źródła, a jego pozyskanie nie miało negatywnego wpływu na 

środowisko. Warto podejmować świadome decyzje zakupowe i szukać ekoznaków 

na wybieranych produktach. 



 

Wytyczne dotyczące wdrażania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 

do kursów VET w dziedzinie mebli i drewna 66 

Dodatkowo, aby zapewnić świadomość wśród młodszych dzieci, stworzyli 

"EcoStories", komiksy, które przedstawiają tajniki procesu produkcyjnego, od źródła 

surowca do produkcji końcowej (rys. 41). 

 

Rysunek 41. "EcoStories"  

Zero odpadów 

Pfleiderer dąży do optymalizacji produkcji, aby jak najefektywniej wykorzystać cenny 

surowiec. 80% odpadów poprodukcyjnych powstających w procesie produkcji jest 

zwracanych i ponownie przetwarzanych. Część z nich wykorzystywana jest do 

wytwarzania ciepła zużywanego w naszych zakładach.  
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Energia 

W ostatnich latach zmniejszyli zużycie energii w zakładach o 20%. Jest to trudne, 

ponieważ w tym samym okresie wyraźnie zwiększyli wielkość produkcji. Jednak 

wyzwanie jest warte podjęcia.  

Air 

Dzięki wielu działaniom, zarówno inwestycyjnym, jak i organizacyjnym, udało im się 

zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla o prawie ¾ we wszystkich swoich 

zakładach. Jest to proces ciągły, na który wpływ ma przede wszystkim branża. Firma 

inwestuje w nowe technologie, nowoczesne źródła energii, efektywne zarządzanie 

naszą flotą pojazdów itp.  

Eco-design 

Pfleiderer zawiera wiele reprodukcji zagrożonych gatunków drewna i gatunków, 

które nie występują już na naszej planecie. Przy dzisiejszej technologii cyfrowej wzór 

drewna może być odtworzony tak wiernie, że w niektórych przypadkach trudno jest 

stwierdzić, czy mamy do czynienia z produktem naturalnym, czy z reprodukcją.  

 

4.1.14. Silva Recycling  

 

Firma powstała w 2001 roku i zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem odpadów 

drzewnych dla zakładów produkujących płyty drewnopochodne. Dzięki dziewięciu 

magazynom zlokalizowanym w całej Polsce mogą dotrzeć do każdego klienta w 

kraju. 

Silva Recycling dysponuje szeroką gamą pojazdów i specjalistycznego sprzętu, w 

tym mobilnymi rębakami, które pozwalają dostawcy na rozdrabnianie odpadów 

drzewnych. 

Obsługa systemu gospodarki odpadami przez SILVA Recycling obejmuje: 

• Dostawa pojemników na odpady. 

• Miesięczne raporty z ilością i rodzajem odebranych odpadów. 

• Wpisanie ilości odpadów do krajowego rejestru. 

• Gwarancja ciągłości odbioru odpadów.  

• Ewentualne rozdrabnianie odpadów u klienta. 
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W trosce o środowisko naturalne Silva od wielu lat realizuje europejski program 

"Unia Bez Odpadów", który promuje recykling drewna. Unijny program zaleca 

przedsiębiorstwom produkcję w ramach tzw. Circular Design z jak najmniejszą ilością 

odpadów i z ponownym wykorzystaniem tych, które powstały w procesie produkcji. 

Drewno z recyklingu, które jest wykorzystywane do produkcji płyt 

drewnopochodnych, to drewno poużytkowe (np. palety, opakowania drewniane itp.) 

i jednocześnie surowiec, sklasyfikowany przez ustawodawcę na siedem grup (rys. 

42). Drewno jest m.in. pozbawione zanieczyszczeń i rozdrobnione w specjalnych 

urządzeniach na zrębki. 
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Rysunek 42. Produkcja płyt drewnopochodnych (wg Silva Recycling) 

Kontrola tego surowca podlega ścisłym zasadom i jest prowadzona na kilku etapach 

w firmie, jak również przez wyznaczone do tego celu instytucje publiczne. Zrębka 

uzyskana w procesie recyklingu nie odbiega jakością od surowca uzyskanego z 

drewna okrągłego. Wykorzystywane są do produkcji wysokiej jakości i przyjaznych 

dla środowiska płyt wiórowych. 

Najwięksi producenci mebli na świecie wymagają od producentów płyt 

drewnopochodnych deklaracji, że udział surowca wtórnego w produkcji płyt będzie 

wynosił w najbliższych latach co najmniej 70-90%. Oznacza to, że zakupy tego 

surowca powinny być zintensyfikowane również poza granicami Polski. Recykling to 

duża oszczędność i korzyść ekologiczna. Suszenie drewna poużytkowego wymaga 

znacznie mniej energii niż suszenie okrągłych zrębków z lasu, ponieważ zawiera ono 

znacznie mniej wody. Taka produkcja ma znikomy wpływ na środowisko. 

 

4.1.15. Meble Kutyła 
 

 
 

"Meble Kutyła" to firma rodzinna (Rysunek 43), która zajmuje się produkcją mebli od 

1989 roku. Jest dobrym przykładem firmy z branży meblarskiej zaliczanej do grupy 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).  
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Rysunek 43. Firma "Meble Kutyła 

W Polsce prawie 90% całego PKB generowanego przez sektor drzewny stanowią 

małe i średnie przedsiębiorstwa. To pokazuje jak duży wpływ na przemysł drzewny 

mają małe firmy. 

Dzięki narzędziom takim jak EMAS easy, firmy takie jak ta mogą niskim kosztem 

przeprowadzić audyt środowiskowy. Dzięki takim audytom mogą zmniejszyć zużycie 

energii i wody niezbędnej do funkcjonowania, a także ograniczyć negatywny wpływ 

poprzez zmniejszenie ilości odpadów emitowanych do środowiska. 

Firma Meble Kutyła, mimo niewielkich rozmiarów i stosunkowo małej produkcji 

odpadów, dostarcza 80% odpadów poprodukcyjnych do ponownej produkcji płyt 

drewnopochodnych. Zagospodarowanie odpadów poddanych recyklingowi 

zapewnia firma The Silva Recycling poprzez dostarczenie pojemników, zapewnienie 

transportu oraz raportowanie przepływu odpadów. Później firma otrzymuje swoje 

odpady, już poddane recyklingowi jako płyty drewnopochodne, które codziennie 

wykorzystuje do produkcji mebli. 

Kolejnymi krokami w kierunku eko-zmiany będą inwestycje w odnawialne źródła 

energii, które spowodują obniżenie kosztów energii, co znajdzie odzwierciedlenie w 

cenie produktów finalnych.  

1.2. Najlepsze praktyki z działalności badawczej 
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Zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności badawczej daje 

możliwość uzyskania i opracowania nowych ekomateriałów, nowych ekotechnologii 

i nowych ekoproduktów. Z tego punktu widzenia, wyniki badań stanowią kategorię 

najlepszych praktyk, które mogą pomóc nauczycielom we wdrażaniu 

zrównoważonego rozwoju na ich kursach. Najlepsze praktyki przedstawione poniżej 

reprezentują niektóre badania przeprowadzone na Wydziale Projektowania Mebli i 

Inżynierii Drewna - Transilvania University of Brasov, Rumunia. 

4.2.1. Lignina - odpady z 

przemysłu celulozowo-

papierniczego wykorzystywane 

do produkcji bio-klejów w 

przemyśle płytowym 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

 

 

Lignina jest składnikiem ściany komórkowej drewna i łodyg roślin. Lignina chroni 

rośliny przed atakiem biologicznym i działa jak klej do komórek w łodygach roślin, 

nadając łodygom niezbędną sztywność i wytrzymałość. 

Lignina przemysłowa jest produktem odpadowym, otrzymywanym w przemysłowym 

procesie produkcji celulozy i papieru, w wyniku chemicznego oddzielenia celulozy 

od ligniny. W 1998 roku tylko ok. 1% ligniny powstałej w produkcji celulozy i papieru 

na świecie zostało sprzedane. Pozostałe 99% zostało spalone lub wyrzucone jako 

odpady.  

W ostatnich latach większość badań koncentrowała się na wykorzystaniu ligniny 

wraz z innymi syntetycznymi klejami ropopochodnymi do produkcji płyt 

drewnopochodnych. Wadą klejów syntetycznych jest ich wysoki koszt i duża 

toksyczność w procesie produkcji, a później u konsumentów. Struktura ligniny, 

podobna do fenolu, sugeruje, że może być ona stosowana jako zamiennik fenolowo-

formaldehydowy, ale musi być chemicznie modyfikowana w celu zwiększenia jej 

reaktywności.   

Praca badawcza prowadzona w ramach Transilvania University of Brasov, Faculty of 

Furniture Design and Wood Engineering na potrzeby rozprawy doktorskiej 

zatytułowanej "Research on the Manufacturing of Lignocellulosic Composites with 

Low Formaldehyde Emission" ma na celu wytworzenie płyty wiórowej o niskiej emisji 

formaldehydu, z wykorzystaniem w tym celu lignosulfonianu magnezu jako surowca 

do produkcji bio-klei.  

https://dmil.unitbv.ro/en/
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Rysunek 44. Lignosulfonian magnezu Lignex MG (dostarczony przez Sappi Biotech GmbH, 

Düsseldorf, Niemcy) 

Lignosulfonian magnezu (Lignex MG) został użyty do przygotowania bioklejów do 

eksperymentalnego wytwarzania płyt wiórowych. Lignosulfonian magnezu miał 

postać żółtobrązowego proszku, co widać na zdjęciu na rysunku 44. Otrzymano go 

w procesie oczyszczania, odparowania, obróbki chemicznej i suszenia czarnego ługu, 

który jest produktem ubocznym powstającym w procesie produkcji masy 

celulozowej. 

Do produkcji płyt wiórowych w warunkach laboratoryjnych użyto cząstek drewna 

dostarczonych przez producenta płyt wiórowych Kastamonu Romania S.A. w ilości 

30% buka i 70% świerka oraz z udziałem kory w ilości 5%. Docelowa gęstość ustalona 

dla płyt wiórowych wynosiła 650 kg/m3 .  

Proces utleniania zastosowano w celu zwiększenia reaktywności lignosulfonianu 

magnezu. Klej i cząstki drewna mieszano mechanicznie przez 10 minut, a 

uformowaną matę, widoczną na rysunku 45, prasowano na gorąco w temperaturze 

180˚C przez 16 minut.  

Rysunek 45. Mieszanka cząstek drewna i bio-kleju na bazie utlenionego lignosulfonianu, 

przygotowana do prasowania na gorąco 
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Po kondycjonowaniu przez siedem dni, płyty pocięto na próbki do badań fizyko-

mechanicznych. Badania dotyczące wyznaczenia wytrzymałości na zginanie (MOR) i 

modułu sprężystości (MOE) oraz wyznaczenia wiązania wewnętrznego (IB) lub 

wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych płyt 

przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Zwick/ Roell Z010. 

Badanie wytrzymałości na zginanie polegało na przyłożeniu obciążenia w środku 

próbki podpartej na dwóch fulcrumach (rys. 46A), za pomocą specjalnego 

urządzenia. W celu określenia stopnia związania wewnętrznego (IB) próbki 

poddawano równomiernie rozłożonemu naprężeniu rozciągającemu, aż do zerwania 

(rysunek 46B). 

Najważniejszym wkładem w te badania było udoskonalenie receptury bio-kleju, 

dzięki czemu właściwości mechaniczne płyt uległy znacznej poprawie, a emisja 

formaldehydu z płyt znacznie się zmniejszyła.  

Formaldehyd uwalnia się głównie w procesie produkcji płyt drewnopochodnych 

(wiórowych i pilśniowych). Jest to organiczny związek gazowy, bezbarwny o ostrym, 

drażniącym, toksycznym zapachu. Wywołuje alergie, wpływa na układ oddechowy, a 

przewlekłe narażenie, zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Kontakt ze skórą może 

powodować różne reakcje skórne, w tym podrażnienie i uczulenie. Międzynarodowa 

Agencja Badań nad Rakiem (IARC) przeklasyfikowała formaldehyd do grupy 1- 

"rakotwórczy dla ludzi". 

    

A B 

Rysunek 46. Badanie wytrzymałości na zginanie (a) i badanie wiązania wewnętrznego (B) 

Płyty wyprodukowane z użyciem klejów na bazie lignosulfonianów badano pod 

kątem emisji formaldehydu metodą analizy gazowej w urządzeniu Timber test 

chamber (rys. 47).  



 

Wytyczne dotyczące wdrażania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 

do kursów VET w dziedzinie mebli i drewna 74 

 

 

Rysunek 47. Wyposażenie do oznaczania emisji formaldehydu metodą analizy gazowej 

(komora badawcza Timber) 

Wartości emisji formaldehydu uzyskane w doświadczeniu dla płyt wiórowych 

wykonanych z użyciem klejów na bazie lignosulfonianu magnezu są zbliżone do 

wartości emisji niektórych naturalnych gatunków drewna (jodły, daglezji i dębu) i 

były od 6,3 do 10,9 razy niższe od dopuszczalnej wartości granicznej dla klasy emisji 

formaldehydu E1 wynoszącej 3,5 mg/m2 h, zmierzającej do klasy emisji super E0. 

Oznacza to, że stosowanie bio-klejów przygotowanych na bazie związków ligniny 

jest korzystne dla przemysłu produkującego płyty ze względu na niską cenę 

(wykorzystanie ligniny jako materiału odpadowego z przemysłu celulozowo-

papierniczego), niską emisję formaldehydu (korzyść dla zdrowia pracowników i 

użytkowników końcowych) oraz wystarczającą wytrzymałość do stosowania w 

przemyśle meblarskim i innych zastosowaniach, w których obecnie wykorzystuje się 

płyty wiórowe.    

 

4.2.2. Projekt transferu 

technologii opracowany we 

współpracy z Nord Arin. 

Koncepcja zrównoważonego 

rozwoju pomiędzy meblami 

drewnianymi a tradycyjnymi 

motywami rumuńskimi  

 

 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

Zbieranie tradycyjnych wzorów obiektów dziedzictwa tekstylnego, rysowanie ich w 

formacie cyfrowym i przenoszenie na namacalne, nowoczesne produkty, poprzez 

dziedziny kreatywne, takie jak moda, projektowanie graficzne, przemysł tekstylny, 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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rzemiosło i wreszcie meblarstwo, stanowi dodatkową metodę ochrony obok 

konwencjonalnej konserwacji. Razem pozwalają one na przekazywanie wzorów z 

pokolenia na pokolenie, które z czasem są wzbogacane. (Rysunek 48).  

Ciągły recykling pomysłów lub wiedzy z przeszłości, co oznacza mieszankę starych i 

nowych idei, czyli tradycji i innowacji, może być reprezentowany przez obecność 

symboli i motywów w meblach. Dotyczy to przestrzeni rumuńskiej, europejskiej, ale 

także uniwersalnej. Dlatego społeczeństwo uczy się motywów i symboli, aby je 

pokochać i pragnie z nimi żyć. 

W ten sposób powstał projekt transferu technologii we współpracy z firmą Nord Arin 

(Rumunia), w wyniku którego powstał koncept RAM, dębowy zestaw mebli do jadalni 

o silnym znaczeniu symbolicznym i współczesnych walorach estetycznych, będący 

wyrazem idei siły, determinacji i odwagi. Zespół badawczy składający się z 

nauczycieli akademickich, doktoranta, projektantów i specjalistów ds. marketingu z 

firmy Nord Arin, pracował wspólnie przez kilka miesięcy w celu przetłumaczenia 

wyszywanego motywu "rogów barana" (rysunek 49) na relatywny, współczesny 

symbol i przeniesienia go do minimalistycznej koncepcji mebli. 

 

Rysunek 48. zbieranie i przetwarzanie tradycyjnych motywów 
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Rysunek 49. Motyw "rogów barana" 

Motyw "rogów barana" częsty i rozpowszechniony w Muntenii, Oltenii, Banacie, 

Hunedoarze, obszarach karpackich, Dobrudży, Bukowinie jest jednym z najstarszych 

motywów w zdobnictwie rumuńskich tkanin ludowych po obu stronach całego 

łańcucha karpackiego. Przetransponowany na geometryczne przedstawienia, 

znajduje się w dekoracji koszul noszonych przez kobiety będąc szytym w technice 

ściegu krzyżykowego i satynowego lub falowanym. W Republice Mołdawii występuje 

w dekoracji dywanów, laurek i ścian.   

Motyw ten wywodzi się z symbolu spirali, który występował na naczyniach 

ceramicznych pochodzących sprzed 6000 lat i należących do cywilizacji Cucuteni-

Trypillia. Jest to symbol mocy i siły, który uosabia zasadę płodności i jest związany z 

odnawianiem się czasu. Barany niosą ze sobą legendarne wartości i są kojarzone z 

królewskością, ich istota koncentruje się w rogach, które stają się substytutem 

zwierzęcia. 
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Rysunek 50. Zestaw do spożywania posiłków RAM 

Zestaw jadalniany RAM (rys. 50) składający się ze stołu i ławy charakteryzuje się 

prostymi liniami i wyważonymi proporcjami. Wykonany z twardego drewna, o 

minimalistycznej strukturze, pokryty ekologicznymi, wodnymi powłokami "Natural 

Oak", zestaw ten może być dobrym wyborem do każdego współczesnego 

mieszkania, w którym symbole znajdują się na zabytkowych przedmiotach. 

Zinterpretowany i przerysowany symbol "rogów barana" został wyrzeźbiony w 

drewnie poprzez delikatne nacięcia na przeciwległych rogach blatu stołu oraz na 

łączeniu blatu z nogami, uzupełniając w zrównoważony sposób naturalne usłojenie 

dębu. Symbol jest podkreślony poprzez kontrast chromatyczny i różne głębokości.  

W praktyce symbol dostał nowe życie i wędruje z tkaniny na meble, z płótna na 

drewno, z przeszłości do teraźniejszości, z Rumunii do dowolnego miejsca.  Jest to 

również cecha zrównoważonego rozwoju. 

 

4.2.3. Trwałość zasobów 

drzewnych 
https://dmil.unitbv.ro/en/ 

  

Uniwersytet Transilvania w Brasov (Rumunia) promuje optymalne wykorzystanie 

zasobów drewna, starając się poprzez różne projekty badawcze znaleźć sposoby na 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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najlepszą możliwą waloryzację dla każdego gatunku i dla każdego asortymentu 

drewna, bez względu na jego wymiary i naturalne wady. 

Jedno z tych badań 

przewidywało poprawę 

sprawności konwersji 

stożkowych bali żywicznych 

(rys. 51). 

W przypadku kłód 

stożkowych, wiele drewna 

traci na wartości (jest 

klasyfikowane jako drewno 

opałowe), ponieważ liczy się 

tylko górna średnica kłody. 

 

Rysunek 51. Stożkowa kłoda żywiczna 

Innowacyjny pomysł, który pomaga zmniejszyć ilość odpadów został 

zaproponowany przez Brandstettera (2022) w ramach jego pracy doktorskiej 

przeprowadzonej i obronionej na Uniwersytecie Transilvania w Brasov. Rozwiązanie 

to pozwala zachować stożkowe deski boczne i daje możliwość wykorzystania ich jako 

części produktu drewnianego do celów konstrukcyjnych, jak rdzenie produktów 

laminowanych, takich jak Cross Laminated Timber - CLT czy Glulam. 

Zasadniczo rozwiązanie polega na: 

• Cięcie kłód na deski waned (nieobrzynane) za pomocą piły taśmowej 

(Rysunek 52a). 

 

 

       a. b. c. 

Rysunek 52. Schemat cięcia bala stożkowego: a - cięcie piłą taśmową; b - struganie i 

obrzynanie; c - łączenie w pary lustrzanych kredensów 
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Rysunek 53. Uzyskanie desek rekonstruowanych przez cięcie krawędziowe pod kątem, obrót 

antyrównoległy i sklejenie lustrzanych kredensów z tej samej kłody stożkowej 

Cięcie płyt piłą tarczową na płyty główne (H2, H3, H4), oraz płyty boczne (S1, S2, 1, 

2, ...9, 10) (rys. 52b). 

Suszenie płyt w piecu do wilgotności 12 3%. 

Obcinanie krawędzi lustrzanych kredensów (np. 2 i 1, 4 i 3, 8 i 7, 9 i 10 na rysunku 

52c) pod odpowiednimi kątami (pomiędzy 0° - np. dla kredensów 5 i 6, a 45° - np. 

dla kredensów 1 i 2 (rysunek 53). 

- Obrócenie jednego elementu lustrzanej pary o 180° (do góry nogami i przodem 

do tyłu) (Rysunek 53) i sklejenie w tej pozycji lustrzanej pary kredensów (Rysunek 

54). 
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Rysunek 54. Rekonstruowana deska z tarcicy ze stożkowych kredensów lustrzanych 

Proponowane rozwiązanie umożliwia zwiększenie wydajności tarcicy z kłód 

stożkowych z 65-70% do 80-85%, przy minimalnych zmianach w istniejącej 

technologii. 
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2. Wniosek 
 

Niniejsze wytyczne zostały opracowane z uwzględnieniem wyników testów 

wewnętrznych i zewnętrznych. Uczestnikami, którzy wyrazili swoje uznanie dla treści 

szkoleń, jak również dla techniki nauczania, byli eksperci z TG, studenci, nauczyciele 

oraz osoby zainteresowane z branży drzewnej i meblarskiej.  

Po przeprowadzeniu wewnętrznego testu pilotażowego, partnerzy projektu wzięli 

pod uwagę opinie TG na temat treści szkolenia i udoskonalili je. Zewnętrzny test 

pilotażowy był ważniejszy niż wewnętrzny test pilotażowy, ponieważ grupa 

uczestników, którzy w nim uczestniczyli była największa, a uczestnicy byli spoza 

konsorcjum projektu. Zewnętrzny test pilotażowy został opracowany jako 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ ŚRODOWISKA, gdzie działania zostały podzielone na dwie 

części, a mianowicie: warsztat i prowadzenie szkoleń przed klasami studentów. 

Po przeprowadzeniu pilotażu uzyskano informacje zwrotne od uczestników. 

Zewnętrzna ocena wykazała, że kursy szkoleniowe są dobrze zaprojektowane i 

zawierają materiały informacyjne, dodatkowe materiały, filmy i obrazy dotyczące 

zrównoważonego rozwoju sektora drzewnego i meblarskiego. 

Wyniki oddziaływania na nauczycieli i trenerów były wysoko ocenione i na ich 

podstawie stwierdzili oni, że kursy TABELA będą wykorzystywane jako materiały 

szkoleniowe w ich regularnych działaniach dydaktycznych. 

Wyniki obu testów pilotażowych zostały określone jako podstawa wytycznych 

dotyczących sposobu wdrażania Zrównoważonych praktyk w sektorze drzewnym i 

meblarskim dla nauczycieli I-VET.  

Ponadto wyniki zostaną dostarczone na otwartej licencji, dzięki czemu zasoby 

edukacyjne będą wolne i różne organizacje edukacyjne będą mogły je wykorzystać 

do włączenia zrównoważonego rozwoju do swoich codziennych kursów.  

Na końcu tego przewodnika przedstawiono 18 najlepszych praktyk. Część z nich 

pochodziła z działań praktycznych opracowanych przez różne firmy z różnych krajów, 

a część z działań badawczych.  

Ostatecznym celem tego szkolenia było to, że po udziale w tym wydarzeniu 

nauczyciele mogli zastosować te innowacyjne modele z różnymi podejściami i 

metodologiami w swoich klasach. 
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