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I. INFORMACJA O PROJEKCIE 

 Program Erasmus+ 

 Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

 Tytuł projektu: "Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości" 

 Numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-015126 

 Czas realizacji projektu: 01.06.2015r. - 31.05.2017r. 

 Beneficjenci - uczniowie i pracownicy pięciu zabrzańskich szkół i placówek 

kształcących zawodowo, które utworzyły konsorcjum: 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu - lider konsorcjum 

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 

Centrum Edukacji 

Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu im. prof. J. Groszkowskiego 

Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu 

 Zagraniczny partner konsorcjum -stowarzyszenie ASEMKA z miasta Saint-Etienne 

we Francji. 

 Całkowita kwota dofinansowania: 143 076,00 Euro 

 Głównym celem projektu jest rozwój i racjonalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności 

w ramach kształcenia dualnego, który pozwoli na wprowadzenie zmian w organizacji 

kształcenia zawodowego przez członków konsorcjum oraz wykorzystanie doświadczeń 

zawodowych przez uczestników w ich przyszłej pracy. Zdobyte umiejętności zostaną 

potwierdzone certyfikatami oraz Europassami.  

 Cele szczegółowe obejmują: 

1. Zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, 

wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i realizacji dualnego systemu 

kształcenia w postindustrialnej rzeczywistości. 

2. Zdobycie przez uczniów umiejętności zwiększających ich szansę na zatrudnienie na 

polskim i europejskim rynku pracy. 

3. Rozwój osobisty uczestników projektu, w tym zwiększenie znajomości dwóch 

języków obcych (angielski i francuski). 

4. Zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników 

projektu poprzez obcowanie z innymi kulturami. 

 

II. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

W stażach zawodowych weźmie udział 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik 

informatyk, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej.  
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Uczniowie odbędą praktyki zawodowe we francuskim środowisku pracy, gdzie poznają 

i przećwiczą umiejętności praktyczne wymagane w danym zawodzie, które pozwolą im stać się 

lepszymi fachowcami w swojej dziedzinie. Zdobędą pierwsze doświadczenia w nowych 

warunkach zawodowych i społecznych. Przejście z ławy szkolnej na stanowisko pracy 

i zderzenie z inną kulturą oraz językiem, skoncentruje ich uwagę na doskonaleniu umiejętności 

kluczowych, a jednocześnie otworzy ich na kulturę Francji i Europy, z zachowaniem tożsamości 

regionalnej i kulturowej. 

ZASADY REKRUTACJI 

I tura naboru uczestników zostanie przeprowadzona we wrześniu 2015r. w sposób jawny, 

otwarty i w zgodzie z zasadami równości płci, wieku, miejsca zamieszkania czy sytuacji 

rodzinnej.  

Uczeń będzie mógł uzyskać max 40 punktów: 

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych na ostatnim świadectwie promocyjnym -  

max 20 pkt, 

– ocena z języka angielskiego na ostatnim świadectwie promocyjnym – max 10 pkt, 

– ocena z testu kompetencyjnego z języka angielskiego - max 10 pkt. 

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały co najmniej 

50% punktów możliwych do uzyskania.  

Procedura rekrutacyjna zostanie powtórzona w II turze we wrześniu 2016r. 

 

III. JOB SHADOWING DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ 

W job shadowingu systemu dualnego weźmie udział 24 pracowników związanych 

z kształceniem zawodowym, w tym nauczyciele różnych branż, doradcy zawodowi oraz osoby 

organizujące kształcenie praktyczne. 

Będą oni obserwować we francuskich instytucjach kształcenia zawodowego organizację 

kształcenia dualnego, zasady współpracy na linii szkoła - przedsiębiorstwo i wykorzystanie 

zasobów przedsiębiorstw do realizacji kształcenia  w poszczególnych zawodach. Poprzez udział 

w projekcie pracownicy zwiększą swoje kompetencje zawodowe, przez co podniosą jakość 

kształcenia i efektywność w swoich placówkach. 

ZASADY REKRUTACJI 

Rekrutacja pracowników odbędzie się jesienią 2015r. w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi 

UE oraz polityką równych szans, w tym równości płci. Zainteresowani powinni złożyć 

w ustalonym terminie zgodny z wzorem wniosek w sekretariacie CKPiU. Wnioski będą 

podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

koordynator projektu i po 1 przedstawicielu spośród członków konsorcjum. Ocena formalna 

obejmie sprawdzenie kompletności dokumentacji oraz terminu złożenia aplikacji. Wnioski 

niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ocena merytoryczna będzie 

oparta o następujące kryteria:  

- zaangażowanie w działania związane z podnoszeniem kompetencji zawodowych (0-4 pkt),  

- kwalifikacje zawodowe (0-4 pkt), 

- znajomość języków obcych (0-4 pkt). 

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały co najmniej 50% 

punktów możliwych do uzyskania. 
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Informacja o naborze uczestników do każdej mobilności w projekcie zostanie opublikowana na 

stronach internetowych i tablicach informacyjnych członków konsorcjum. 

Po zakończonych rekrutacjach zostaną spisane protokoły, a wyniki i listy rezerwowe zostaną 

zamieszczone na stronach internetowych i tablicach informacyjnych członków konsorcjum. 

 

IV. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 

Przykłady dobrych praktyk w zakresie kształcenia dualnego w mieście poprzemysłowym, 

zainicjują innowacyjne rozwiązania w zakresie ściślejszej współpracy pomiędzy placówkami 

kształcącymi zawodowo a jednostkami realizującymi kształcenie praktyczne z szerokim 

uwzględnieniem lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw. 

Komunikowanie się w języku angielskim i francuskim podwyższy umiejętności językowe 

uczestników, a kontakty z francuską kulturą wzmocnią w nich poczucie wspólnoty europejskiej. 

Wnioski z job shadowingu i staży pozwolą na wypracowanie materiałów do promocji 

kształcenia dualnego.  

Projekt będzie rzutował na dalszą współpracę pomiędzy partnerami, rozwinie kontakty 

z lokalnym rynkiem pracy, które w przyszłości mogą mieć wpływ na zmianę organizacji 

kształcenia zawodowego w regionie i kraju.  

V. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM przebiegać będzie zgodnie z Polityką Jakości CKPiU  

wg ISO 9001:2008 oraz wytycznymi Programu Erasmus +.  

 

 


