
PROJEKT DLA NAUCZYCIELI:

„Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i  
instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach” 

Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile 
oraz Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile projektu „Praktyczne doskonalenie 
nauczycieli  przedmiotów  zawodowych  i  instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu  w 
przedsiębiorstwach”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
III  Wysoka  jakość  systemu  oświaty,  Działanie  3.4  Otwartość  systemu  edukacji 
w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się 
przez całe życie – projekty konkursowe.

Zapraszam do udziału w projekcie.

Grupę docelową  stanowi 300 nauczycieli,  z terenu całej Polski (120 kobiet i 180 
mężczyzn) kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu wykładających 
wiedzę w szkołach zawodowych, technikach oraz placówkach, kształcących w obszarach:

 społeczno-ekonomicznym  (w  zawodach  m.in.  technik  analityk,  pracownik  obsługi 
biura), 

 technicznym (m.in. elektryk, operator maszyn, informatyk), 
 przyrodniczym (m.in. technik leśnik, architektury krajobrazu, ogrodnik), 
 obsługi  ruchu turystycznego (m.in.  technik  usług gastronomicznych,  obsługi  ruchu 

turystycznego/turystyki wiejskiej), 
 usługowym (m.in. fryzjer, dietetyk, fotograf).

Projekt kierowany do w/w kadry odzwierciedla wartość dodaną w postaci zapewnienia 
wysokiej  jakości  oferty  edukacyjnej  szkół  zawodowych,  nawiązania  współpracy 
przedsiębiorstw z placówkami kształcenia zawodowego, a także zwiększenia odsetka osób 
mających  dostęp  do  wsparcia  współfinansowanego  z  EFS  (w  tym  projekcie  koszt 
całkowitego dofinansowania wyniesie   6.158,78 PLN na jednego uczestnika).  Podjęte 
poprzez  realizację  projektu  kroki  pozwalają  reagować  na  zmiany  zachodzące  w obrębie 
polskiej gospodarki, jak również promują idee uczenia się przez całe życie wynikającą ze 
Strategii Lizbońskiej.  

Celem  projektu jest  podniesienie  kwalifikacji  oraz  kompetencji  nauczycieli 
oraz  instruktorów,  poprzez  uaktualnienie  fachowej,  branżowej  wiedzy  w  ramach 
zorganizowanych  staży  w  50  przedsiębiorstwach  korespondujących  z  obszarami 
wykładanych przez nauczycieli  przedmiotów i  ich konfrontację z wymogami współczesnej 
gospodarki  oraz  zapotrzebowaniem  ogólnopolskiego  rynku  pracy  na  wykwalifikowanych 
pracowników z w/w dziedzin. 

Chcąc  sprostać  oczekiwaniom  proponujemy  naszym  beneficjentom  3  możliwości 
odbycia staży: 
- wariant I.  12 dniowe  staże jednodniowe;
- wariant II. 12 dni 6 razy 2 następujące po sobie dni;



- wariant III. 12 dni 4 razy 3 następujące po sobie dni.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:
- ubezpieczenie na czas odbywanego stażu;
- zwrot kosztów zakwaterowania oraz dojazdu do miejsca odbywanych staży.

Udział  w  projekcie  gwarantuje też  wypracowanie  nowych  rozwiązań 
organizacyjnych  w  zakresie  podnoszenia  kompetencji  i  kwalifikacji  uczestników  we 
współpracy  z  pracodawcami.   Program  zakłada  również  zwiększenie  wśród  nauczycieli 
przedmiotów  zawodowych  oraz  instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu  umiejętności 
poszukiwania wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań technologicznych i ich wykorzystania w 
procesie  dydaktycznym  kształcenia  zawodowego.  Uczestnictwo  w  stażu  zostanie 
zwieńczone wydaniem każdemu uczestnikowi dyplomu potwierdzającego udział w projekcie 
oraz certyfikatu Wyższej Szkoły Biznesu w Pile.

Zapraszam do udziału w projekcie.

Dane kontaktowe:   
Kierownik Projektu: Krystyna Wyroślak
Adres uczelni: Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła
Tel.: 67 211 76 25; 67 211 76 22
Fax.: 67 212 02 46
e-mail: k.wyroslak@wsb.pila.pl

szczegóły na stronie internetowej:
www.praktycznedoskonalenie.pl 
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