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Niniejsza publikacja jest próbą podsumowania realizacji autorskiego projektu szkoły pt. „Chcemy 
być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” realizowanego w latach 2009-2013 w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”- 
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. 

Projekt powstał jako efekt zdiagnozowanych przez dyrekcję Zespół Szkół Budowlanych nr 1, jako 
szkoły zawodowej  potrzeb uczniów, rodziców i lokalnego środowiska, w tym pracodawców. Jego 
głównym celem było wyjście naprzeciw tym potrzebom, jak się okazało bardzo zróżnicowanym, często 
wykraczającym poza obowiązkowe programy nauczania i wychowania. Dlatego też przewidziane 
w harmonogramie projektu działania to oferta kompleksowa, skierowana do wszystkich uczniów 
Zespołu (technikum, liceum pro*lowanego i zasadniczej szkoły zawodowej).

W ciągu 5 lat realizacji projekt wpisał się jako ważny element w organizację pracy szkoły, wpłynął 
na jej funkcjonowanie oraz uzyskiwane przez nią efekty kształcenia i wychowania. 

Publikacja stała się również pretekstem do podjęcia próby podsumowania i oceny działalności 
szkoły jako nowoczesnej szkoły zawodowej w odniesieniu do wymagań zreformowanego systemu 
szkolnictwa zawodowego i oczekiwań współczesnego rynku pracy  w kontekście realizacji przez 
szkołę również innych działań. 

Podsumowanie realizacji projektu zbiegło się w czasie z jednym z najważniejszych w historii szkoły 
wydarzeń – oddaniem do użytku społeczności szkolnej nowoczesnych i świetnie wyposażonych 
warsztatów szkolnych oraz boisk. 

Oba wydarzenia bez wątpienia wpłyną na jakość kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych nr 
1 w Płocku. Bez wątpienia zmienią  wizerunek szkoły w lokalnym środowisku i otworzą przed nią 
nowe możliwości.

Władzom Miasta Płocka i wszystkim, dzięki którym realizacja projektu stała się możliwa

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
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We wrześniu 2010 roku Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku  obchodził jubileusz 50-lecia. 
W ciągu tych 50 lat szkoła stała się znana i popularna w lokalnym środowisku. Wychowała całe rzesze 
świetnych fachowców i po prostu dobrych ludzi. Wśród jej absolwentów są nie tylko „budowlańcy” 
ale również nauczyciele, prawnicy, aktorzy, sportowcy, dziennikarze, byli i obecni radni.  Chociaż 
szkoła powstała na potrzeby płockich przedsiębiorstw, takich jak Petrobudowa, Instal czy Transbud,  
jej uczniowie budowali wiele obiektów użyteczności publicznej: przedszkole na Osiedlu Kazimierza 
Wielkiego i Ośrodek Zdrowia przy ulicy Miodowej, blok mieszkalny i Ośrodek Zdrowia na osiedlu 
Dobrzyńska, budynek PKO przy ulicy Tumskiej, przedszkole przy ulicy Bielskiej czy halę sportową 
przy ulicy Warszawskiej. To uczniowie „Budowlanki” wykonywali i wciąż wykonują prace remontowo 
– budowlane w szkołach, urzędach i innych instytucjach na terenie naszego miasta. Popularność 
„Budowlanki” jest również pochodną innowacyjnych i wykraczających poza obowiązujące programy 
nauczania działań podejmowanych przez szkołę w celu zapewnienia uczniom możliwości pełnego 
rozwoju i przygotowania ich do rynku pracy.

Szkoła w obecnym kształcie powstała w roku 2002 z połączenia dwóch szkół: Zespołu Szkół 
Budowlanych nr 1 przy ul.Mościckiego oraz Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Zglenickiego. 

Początki szkoły sięgają 1960 roku.  Wtedy to decyzją władz oświatowych i kierownictwa 
przedsiębiorstwa ,,Petrobudowa”  powołano do życia przyzakładową  zasadniczą szkołę zawodową. 
Zasadnicza Szkoła Budowlana „Petrobudowy” w 1961 roku otrzymała własną siedzibę na osiedlu 
Dobrzyńska.  W 1963 roku uruchomiono Technikum Budowlane.  W kolejnych latach w szkole 
otwierano nowe kierunki kształcenia, w tym pod patronatem Instalu i Transbudu. W roku szkolnym 
1979/80 część tych klas przeszła do szkoły „na Białej” . 1 września 1986 roku powstał Zespół Szkół 
Budowlanych nr 1  w Płocku , w skład którego wchodziły:  Policealne Studium Zawodowe dla 
Pracujących, Technikum Budowlane dla Pracujących Przedsiębiorstwa Przemysłowego ,,Petrobudowa”, 
Technikum Zawodowe o specjalności drogi i mosty kołowe, Zasadnicza Szkoła Budowlana dla 
Pracujących oraz Szkoła Przysposabiająca do Zawodu.

1 września 1968 roku decyzją Ministerstwa Oświaty powołano do życia nową szkołę: Technikum 
Budowlane i Zasadniczą Szkołą Budowlaną z siedzibą przy ul. Kolejowej 6 w Płocku-Radziwiu. 
W roku 1979 szkołę przeniesiono do budynków przy ul. Zglenickiego 42 (przejętych przez Płockie 
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych po Zasadniczej Szkole Budowlanej nr 2 „Petrobudowa”).  
W skład szkoły wchodziły wówczas: Pomaturalne Studium Zawodowe, Technikum Budowlane, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Płockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych.  Szkoła dała 
początek powołanemu w 1986 roku Zespołowi Szkół Budowlanych nr 2, który w roku 1995 zmienił 
nazwę na  Zespół Szkół Ochrony Środowiska. 

W 2002 roku decyzją płockich władz oświatowych połączono Zespół Szkół Budowlanych nr 1 
i Zespół Szkół Ochrony Środowiska. W ten sposób historia zatoczyła koło. Drogi obu szkół na nowo 
się połączyły w jednej placówce pod nazwą Zespół Szkół Budowlanych nr 1*. 

Na czele nowej szkoły stanął dyrektor Walenty Cywiński, a od roku 2006 dyrektorem placówki 
jest Bogusław Sukiennik. 

Znakomita kadra pedagogiczna, bogaty dorobek dydaktyczny, kulturalny i sportowy obu szkół,  
przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju dzisiejszego Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 
i otworzyły w jego dziejach nową kartę.

Dzisiejsza Budowlanka stara się być szkołą nowoczesną, otwartą na zmieniające się potrzeby 
uczniów, rodziców, lokalnego środowiska i rynku pracy.  Swoją ofertę kieruje nie tylko do młodzieży, 
ale i do dorosłych. Szkoły dla młodzieży oferują kształcenie na poziomie technikum i zasadniczej szkoły 
zawodowej – każda z nich kształci w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach z branży budowlanej, 
geodezji i ochrony środowiska. Dorośli mogą uzupełnić wykształcenie na kwali*kacyjnych kursach 
zawodowych organizowanych w systemie zaocznym. 

Nowoczesna szkoła wykorzystuje nowoczesne metody i formy kształcenia. Niezmiernie ważna 
jest też baza dydaktyczna. W bieżącym roku baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o nowe 
warsztaty – jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju, z siedmioma pracowniami 
specjalistycznymi, dwoma pracowniami komputerowymi do nauczania przedmiotów zawodowych, 
pomieszczeniami socjalnym dla uczniów i nauczycieli, salą konferencyjną oraz w sprzęt, narzędzia 
i urządzenia i inne  wyposażenie o łącznej wartości ponad miliona złotych.

Szkoła nie poprzestaje na kształceniu wynikającym wyłącznie z programów nauczania. Stara się 
wyposażać swoich uczniów w dodatkowe kwali*kacje organizując kursy i szkolenia, co podniesienie 
atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Służy temu również współpraca z pracodawcami mająca 
na celu wyjście naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Wśród nich jest wiele *rm znanych 
na rynku budowlanym, instalacyjnym czy usług geodezyjnych. Aby ułatwić młodzieży podjęcie 
pierwszej pracy od lat kontynuowane są zajęcia z ekonomii stosowanej i podstaw przedsiębiorczości. 
Realizacja ich poprzez zakładanie i prowadzenie własnej *rmy jest najlepszym sposobem poznania 
realiów rynku i zasad ekonomii. Kilka z *rm uczniowskich było *nalistami Targów Produktów 
Miniprzedsiębiorstw - „Produkcik”. Ciekawą inicjatywą, w której uczniowie biorą udział są kolejne 
edycje Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, w trakcie którego mogą poznać realia pracy 
w wybranym przez siebie zawodzie na konkretnym  stanowisku pracy.

* zainteresowanych szczegółową historią szkół odsyłamy do publikacji wydanej z okazji 50-lecia szkoły, „Historia 
życiem pisana … czyli pół wieku Budowlanki 1960-2010”. Płock 2010. ISBN 978-83-61117-35-3. 

Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo „3-m się” w $nale Ogólnopolskiego Konkursu „Produkcik” 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 2009 rok.
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Równie ważny dla młodego człowieka jest rozwój *zyczny, dlatego szkoła daje możliwość 
rozwijania zainteresowań sportowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych. W tym roku do 
dyspozycji uczniów oddano  dwa boiska i siłownię zewnętrzną.

Budowlanka jest  znana i ceniona w środowisku dzięki zaangażowaniu jej uczniów i nauczycieli 
w przedsięwzięcia o charakterze lokalnym. Szkoła uczestniczy w imprezach organizowanych przez 
władze miasta, włącza się w szereg miejskich i ogólnopolskich akcji. ZSB nr 1 jest pomysłodawcą 
i corocznym organizatorem spotkań młodzieży ze szkolnych redakcji i samorządów uczniowskich, 
na których poruszana jest różnorodna tematyka: społeczna, sportowa czy zdrowotna. 

To przede wszystkim codzienność szkolna ma wpływ na to, jak jest ona odbierana w środowisku 
lokalnym, postrzegana przez uczniów i rodziców. 

Budowlanka stara się być szkołą przyjazną dla ucznia. Jedną z ciekawszych inicjatyw podejmowanych 
od lat przez pedagogów jest bezpieczne i jak najmniej stresujące rozpoczęcie nauki przez uczniów 
klas pierwszych. Dla nich co roku organizowane są biwaki i wycieczki integracyjno-pro*laktyczne 
*nansowane ze środków Urzędu Miasta.

Duży wpływ na życie szkoły ma Samorząd Uczniowski, który jest inicjatorem wielu przedsięwzięć 
o charakterze społecznym i wychowawczym. W konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji 
Narodowej „Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski” został uznany za najlepiej 
działający samorząd w województwie mazowieckim.

Tym, co szczególnie wyróżnia ZSB nr1 wśród szkół ponadgimnazjalnych jest szerokie wykorzystanie 
środków unijnych. Szczególnie cenione przez uczniów są projekty praktyk zawodowych we Frankfurcie 
w Niemczech. Praktyki uczniowie odbywają w specjalnie do tego przygotowanych warsztatach 
na terenie ośrodka Internationaler Bund, poznają nowe technologie, sposób organizacji pracy, 
fachowe słownictwo, muszą też wykazać się umiejętnością pracy w grupie. Po zajęciach mają 
czas na wypoczynek, czeka na nich wiele atrakcji, m.in. mogą korzystać z parku linowego, ścianki 
wspinaczkowej i kręgielni. Mają możliwość uczestnictwa w wielu wycieczkach, np. do Poczdamu 
i Berlina, zapoznając się z atrakcjami i zabytkami tych miast. Na zakończenie praktyk uczestnicy 
wyjazdu otrzymują Europass Mobility, dokument, który mogą załączyć do swojego cv zwiększając 
szanse na zdobycie wymarzonej pracy. 

Oprócz realizacji programów unijnych największymi osiągnięciami szkoły w ciągu ostatnich lat 
było uzyskanie certy*katu Szkoły bez Przemocy i certy*katu Szkoły Przedsiębiorczości oraz przyjęcie  
do Wojewódzkiej Sieci  Szkół Promujących Zdrowie. 

Podsumowując Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku to przede wszystkim szkoła prężnie 
działająca w środowisku, nowoczesna i podążająca za duchem czasów. Stwarza ona swoim 
wychowankom wszechstronne warunki do  nauki, rozwoju kulturalnego i społecznego.  Bogata 
oferta dydaktyczna, liczne kursy, szkolenia, działalność wolontariuszy czy udział w debatach 
ekologicznych, różnych akcjach, projektach i programach. 

W „Budowlance” nie zapomina się o uczniach uzdolnionych, ale także o tych , którzy mają 
trudności w nauce. Wychowankowie mają do dyspozycji szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Koła 

Miś Budowniczy na Pikniku Europejskim 2011 rok
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ekologiczne, dziennikarskie, informatyczne, teatralne, zespół taneczny i możliwość uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych w ramach SKS - pomagają uczniom rozwijać talenty, doskonalić 
umiejętności i odnosić sukcesy. 

Wychowankom zapewniamy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które odbywają się w dobrze 
wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w wielu wiodących *rmach z branży budowlanej, 
instalacyjnej, geodezyjnej i ochrony środowiska. Pozwala to na dobre przygotowanie do zewnętrznego 
egzaminu zawodowego, który odbywa się w naszej szkole, gdyż jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym 
dla nauczanych u nas kierunków.

   Bardzo zróżnicowana oferta skierowana do uczniów wszystkich rodzajów szkół prowadzonych 
w Zespole sprawia, że tworzymy szkołę atrakcyjną i godną uwagi. Można z pełnym przekonaniem 
powiedzieć, że Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w pełni przygotowuje swoich uczniów 
do rozpoczęcia kariery zawodowej. 

Określając cele i priorytety rozwoju szkoły skoncentrowaliśmy się na wymaganiach, jakie powinna 
spełniać nowoczesna szkoła zawodowa. 

Cele szkoły jako instytucji oświatowej wynikają z funkcjonującego w Polsce systemu edukacji 
oraz potrzeb szerokiej grupy odbiorców, m. in.: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracodawców. 
Najważniejsze z nich to: wyposażenie uczniów w kompetencje zawodowe i interpersonalne 
zwiększające możliwości zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii, 
podniesienie jakości i efektywności w zakresie praktycznej nauki zawodu w ZSB nr 1 w Płocku, 
kształtowanie proeuropejskiej postawy uczniów, nauczanie racjonalnej organizacji pracy własnej 
i zespołowej oraz umiejętności obiektywnego oceniania efektywności działań, umożliwienie 
absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, przygotowanie 
uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, włączenie pracodawców 
i rodziców w proces edukacji i wychowania.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej na miarę XXI wieku powinien opuszczać ją wyposażony nie 
tylko w wiedzę zawartą w programach nauczania, ale także w dodatkowe wiadomości, umiejętności 
i kwali*kacje ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy, w tym na obszarze Unii Europejskiej (nie 
tylko w charakterze pracownika, ale także równorzędnego partnera w biznesie). Nie można tracić 
z pola widzenia także potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Dla osiągnięcia założonych priorytetów rozwoju szkoły nie bez znaczenia są nasze autorskie 
projekty adresowane do uczniów, nauczycieli i instytucji oświatowych.

Pierwszy wniosek aplikacyjny o do*nansowanie ze środków unijnych złożyliśmy w 2007 roku. 
W tym też roku rozpoczęliśmy realizację naszego projektu pod symbolicznym wręcz tytułem „Nie 
jesteśmy gorsi”.  W realizacji poszczególnych działań uczestniczyło 201 uczniów. 

Całkowity koszt realizacji projektu (2007-2008) wynosił: 96 321 PLN (projekt bez wkładu własnego)
Jego adresatem byli uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej wywodzący się głównie ze 

środowiska wiejskiego, małych miejscowości i innych zagrożonych marginalizacją na rynku pracy.
Celem projektu były działania, umożliwiające lepsze planowanie własnego życia zawodowego 

i odnalezienie się na rynku pracy. Były one zbieżne z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowano i zrealizowano działania pozwalające uczniom wyrównywać zaległości z matematyki 
i języka rosyjskiego, zdobyć nowe umiejętności (np. kurs spawania, samochodowy, nauka 
projektowania i kosztorysowania z wykorzystaniem techniki komputerowej) oraz podnieść poziom 
świadomości ekologicznej. Wśród przedsięwzięć były również takie, które umożliwiły uczniom 
zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań np. warsztaty fotogra*czne. W projekcie 
znalazły się również przedsięwzięcia pozwalające pogłębić wiedzę o bogactwie kulturowym i historii 
naszego regionu i kraju czy też dbać o kulturę życia codziennego. 

Realizacja tego projektu pozwoliła nam przełamać stereotyp i udowodniła, że z uczniami szkoły 
zasadniczej można zrealizować różnorodne działania, znacząco wybiegające poza podstawowe 
zadania szkoły.
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W latach 2009 - 2013 szkoła autorski projekt pt. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku 
pracy” realizowała w ramach POKL Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 220 150,00 PLN. 
Przyznana kwota do*nansowania wynosi 1 064 579,00 PLN.
Wkład własny wynosi ogółem 155 571,00 PLN.

Uczniowie mogli skorzystać z szeregu bezpłatnych kursów podnoszących kwali*kacje zawodowe: 
prawa jazdy kat. B i C, operatora wózków widłowych, spawania oraz kursów informatycznych 
z wykorzystaniem najnowszych programów w zakresie projektowania i kosztorysowania. 

Szkoła proponowała uczniom szereg warsztatów przygotowujących do sprawnego funkcjonowania 
na rynku pracy i podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ich tematyka dotyczyła między innymi: 
aktywnych sposobów poszukiwania pracy, procedur zakładania własnej *rmy, zasad konstruowania 
biznes planu, zasad rachunkowości i rozliczania podatków, poszukiwania źródeł *nansowania 
własnej działalności. 

Młodzież uczestniczyła także w zajęciach specjalistycznych, w trakcie których  poznawała 
nowoczesne metody tworzenia stron www i możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego 
w działalności zawodowej. 

Przewidziano również szereg zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, *zyki i chemii, 
a więc przedmiotów, które sprawiają uczniom spore kłopoty. Dla uczniów uzdolnionych przygotowano 
zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, matematyki, *zyki i chemii. 

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu był cykl warsztatów psychologiczno- 
pedagogicznych przeznaczonych dla uczniów i rodziców. 

W roku 2013 projekt został wzbogacony o nowe zadania: miesięczne staże zawodowe u pracodawców 
branży budowlanej na lokalnym rynku pracy oraz marketing w działalności gospodarczej, w ramach 
którego uczniowie doskonalili znajomość języka angielskiego w biznesie oraz poznawali zagadnienia 
dotyczące innowacyjności i ochrony własności intelektualnej w działalności gospodarczej.

Począwszy od 2008 roku poszerzyliśmy ofertę o kolejne autorskie przedsięwzięcia *nansowane 
ze środków unijnych. Dotyczą one organizacji zagranicznych staży zawodowych w Niemczech dla 
uczniów technikum i szkoły zasadniczej:

1) projekt pt. „Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna drogą 
do międzynarodowej kariery” dla 100 uczniów technikum realizowany w ramach programu 
Leonardo da Vinci IVT – Uczenie się przez całe życie w latach 2008 – 2010.

Wartość projektu: 209 720 Euro (projekt bez wkładu własnego).

2) projekt pt. „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” dla 63 uczniów 
zasadniczej szkoły zawodowej realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci- IVT – Uczenie 
się przez całe życie w latach 2009 – 2011.

Wartość projektu: 128 181 Euro (projekt bez wkładu własnego).

3) projekt pt. „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej” 
dla 105 uczniów technikum realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - IVT – Uczenie 
się przez całe życie w latach 2010-2012.

Wartość projektu: 220 825 Euro (projekt bez wkładu własnego).

4) projekt pt. „Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej” dla 84 uczniów 
zasadniczej szkoły zawodowej realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci- IVT – Uczenie 
się przez całe życie w latach 2011 -2013.

Wartość projektu: 162 000 Euro (projekt bez wkładu własnego).

5) projekt pt. „Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej” dla 72 uczniów 
technikum realizowany w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się 
i szkolących zawodowo współ*nansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego POKL (priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość 
systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2.) w latach 2012 – 2014. 

Wartość projektu: 573 020,80 PLN (projekt bez wkładu własnego).

6) projekt pt. „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej” dla 64 uczniów 
zasadniczej szkoły zawodowej realizowany w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób 
kształcących się i szkolących zawodowo współ*nansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego POKL (priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 
3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2.) 
w latach 2013 - 2015.

Wartość projektu: 501 571,60 PLN (projekt bez wkładu własnego).

Wszyscy uczestnicy projektów zagranicznych staży zawodowych otrzymali certy*katy w języku 
niemieckim i polskim potwierdzające ukończenie stażu i dokumenty Europass – Mobility (w językach: 
polskim, niemieckim i angielskim) potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe, językowe, 
interpersonalne i osobiste. 

Uczestnicy projektu podnieśli swoje kompetencje językowe, a otrzymane dokumenty europass, 
będą mogli dołączyć do dokumentów aplikacyjnych przy poszukiwaniu pracy na terenie całej Unii 
Europejskiej. 

Realizacja projektów zagranicznych staży zawodowych dla uczniów pozwoliła zdobyć szkole 
doświadczenia w zakresie współpracy z partnerem zagranicznym co zaowocowało wnioskami 
aplikacyjnymi, dotyczącymi wymiany doświadczeń  dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą.

1) projekt pt. „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą 
do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego” realizowany dla 20 osób 
w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO w latach 2010-2011.

Wartość projektu: 25 940 Euro (projekt bez wkładu własnego).
Podsumowaniem projektu była konferencja wojewódzka pod patronatem Prezydenta Miasta 

Płocka i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2) projekt pt. „Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej”, realizowany dla 
20 osób w ramach programu Leonardo da Vinci – VETPRO w latach 2013-2014.

Wartość projektu: 28 120,00 Euro (projekt bez wkładu własnego).

3) projekt pt. „Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej”, realizowany 
dla 20 osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka Jakość Systemu 
Oświaty, Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli - projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 
edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” w latach 2013-2014.

Wartość projektu: 111 116,86 PLN (projekt bez wkładu własnego).
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Realizacja od 2007 roku licznych projektów unijnych dała szkole wymierne efekty, takie jak:

1.  Poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
Szkoła stała się bardziej atrakcyjna, ponieważ umożliwia zdobycie dodatkowych kwali*kacji oraz 

rozwój  kompetencji osobistych uczniów, co znacznie zwiększa ich szanse na rynku pracy. 
Szkoła stała się szkołą pozytywnego wyboru.

2.  Przełamywanie w środowisku lokalnym stereotypów dotyczących uczniów szkoły 
zawodowej

„Nie jesteśmy gorsi” to (z perspektywy czasu patrząc) symboliczny wręcz tytuł naszego pierwszego 
projektu. Realizacja tego i kolejnych projektów udowodniła, że z uczniami szkół zawodowych 
można zrobić bardzo wiele, że są to wartościowe i kreatywne osoby, z którymi można podejmować 
działania znacząco wykraczające poza podstawowy zakres zadań szkoły. 

3.  Poprawa spójności edukacyjnej
Dzięki projektom uczniowie rozpoczynający naukę otrzymują ofertę zajęć wyrównawczych, 

służących uzupełnieniu zaległości edukacyjnych. W trakcie kolejnych lat  nauki mają możliwość 
rozwijania i poszerzenia swoich zainteresowań. Otrzymują też ofertę poszerzenia swoich kompetencji 
zawodowych oraz uzyskania dodatkowych kwali*kacji, potwierdzonych dokumentami państwowymi. 
Mają możliwość odbycia zawodowego stażu zagranicznego, potwierdzonego dokumentem Europass.  

Jednym z priorytetów szkoły jest indywidualizacja pracy z uczniem, z uwzględnieniem jego 
potrzeb i zainteresowań. Uczniowie sami deklarują chęć uczestnictwa w konkretnej formie 
wsparcia. Ponadto w całym cyklu kształcenia uczniowie i ich rodzice mogą  korzystać z  doradztwa 
psychologiczno – pedagogicznego oraz edukacyjno – zawodowego ułatwiającego  prawidłowe 
zaplanowanie dalszej ścieżki rozwoju. 

4.  Wymiana doświadczeń
Realizacja projektów umożliwiła w wymiarze europejskim wymianę doświadczeń nauczycieli 

w zakresie kształcenia zawodowego i rozwiązywania problemów wychowawczych. Wzajemne 
poznanie instytucji, regionów i krajów, w których funkcjonują. Przełamanie stereotypów o kulturze 
innego narodu oraz kontynuację współpracy poprzez przygotowanie kolejnych projektów. 

5.  Efekty dydaktyczno – wychowawcze
Dwu lub trzytygodniowy pobyt w trakcie staży z grupą uczniów pozwoliła nauczycielom na 

zaobserwowanie ich zachowań i postaw w sytuacjach innych, niż zajęcia lekcyjne. Czasami efektem 
takiego bliższego poznania jest odkrycie prawdziwych przyczyn wszelkich niepożądanych zachowań, 
z jakimi możemy się zetknąć w szkole. Stwarza to szansę nauczycielom i uczniom na bardziej otwartą 
postawę wobec siebie, a przez to na lepsze rezultaty pracy dydaktycznej i wychowawczej, a dzięki 
temu na odniesienie sukcesu edukacyjnego. 

Jednym z podstawowych kryteriów stosowanych w procesie rekrutacji uczniów uczestniczących 
w projektach  jest pozytywna postawa uczniowska. Wśród młodzieży powstała zdrowa rywalizacja, 
która zaowocowała wzrostem frekwencji i średniej ocen. Spadła też liczba zachowań negatywnych 
wśród uczniów, co przyczyniło się do uzyskania przez szkołę certy*katu „Szkoły bez przemocy”.

6.  Efekty zawodowe, osobiste i interpersonalne dla uczestników
Nie bez znaczenia dla jakości pracy szkoły jest rozwój zawodowy nauczycieli oraz współpraca 

z instytucjami oświatowymi i przedsiębiorstwami lokalnego rynku pracy. Realizacja projektów 
pozwoliła także na lepszą współpracę z  europejskimi instytucjami kształcenia zawodowego. 

Wzajemne poznawanie się w działaniu inicjuje kreatywność, rozwija umiejętność współpracy 
i inspiruje do nowych działań. Uczestnik widzi sens w dalszej pracy, nauce, rozwijaniu się (uczenie 
się przez całe życie), co przekłada się także na najbliższe środowiska lokalne. Kształtowane są 
proeuropejskie postawy, nawiązywane są nowe kontakty osobiste.

Taka szeroka działalność Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wykraczająca znacząco poza 
podstawowe zadania szkoły możliwa jest dzięki efektywnej pracy zespołowej dużej grupy osób 
zatrudnionych w szkole oraz dobrej współpracy z organem prowadzącym szkołę.
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Projekt powstał jako efekt zdiagnozowanych przez dyrekcję szkoły zawodowej  potrzeb uczniów, 
rodziców i lokalnego środowiska, w tym środowiska pracodawców. Diagnoza wskazała na potrzebę 
uzupełnienia oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia bardzo zróżnicowane, często wykraczające poza 
obowiązkowe programy nauczania i wychowania. Dlatego też przewidziane w harmonogramie 
projektu działania to oferta kompleksowa, skierowana do wszystkich uczniów Zespołu (technikum, 
liceum pro*lowanego i zasadniczej szkoły zawodowej). 

Analiza wyników testów gimnazjalnych, sprawdzianów diagnozujących (tzw. sprawdzianów 
dyrektorskich) przeprowadzanych w klasach pierwszych oraz bieżących osiągnięć uczniów wszystkich 
klas wskazała na potrzebę organizacji zajęć wyrównawczych z matematyki, *zyki i chemii, a więc 
przedmiotów,  które sprawiają uczniom największe kłopoty. 

Wyżej wymienione analizy wskazały również na potrzebę organizacji zajęć dla uczniów szczególnie 
zdolnych i zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie przedmiotów realizowanych 
w szkole. Liczną grupę stanowili tu uczniowie zdający egzaminy zewnętrzne w najbliższych sesjach 
egzaminacyjnych i potencjalni przyszli studenci. Ponieważ absolwenci „Budowlanki” kontynuują naukę 
głównie w uczelniach technicznych, po analizie ich potrzeb oraz konsultacjach z przedstawicielami 
wyższych szkół technicznych w projekcie umieszczono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, *zyki 
i chemii oraz języków obcych zawodowych (angielskiego i niemieckiego). 

Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do 
odnalezienia się na trudnym obecnie rynku pracy. Po konsultacjach z uczniami i ich rodzicami, 
przedstawicielami lokalnych *rm oraz w wyniku współpracy z innymi instytucjami rynku pracy, 
w projekcie umieszczono zadania umożliwiające uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności 
oraz kwali*kacji. Są to: zajęcia specjalistyczne, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 
szereg kursów kwali*kacyjnych.   

Równoległymi do kształcenia i nie mniej ważnymi zadaniami szkoły są wychowanie, zapobieganie
przedwczesnemu wypadnięciu  uczniów z systemu oświaty oraz ścisła i bieżąca współpraca 

z rodzicami. Dlatego też w  ramach projektu zaplanowano cykl  warsztatów psychologiczno- 
pedagogicznych przeznaczonych dla uczniów z trudnościami i ich rodziców.

Planując realizację zadań wzięto pod uwagę również aspekt wychowawczy. W procesie rekrutacji za 
ważne kryteria uznano frekwencję, ocenę z zachowania i średnią ocen kandydata na uczestnika zadań.

Zaoszczędzone w trakcie realizacji projektu środki *nansowe (Zamówienia Publiczne)  umożliwiły 
rozszerzenie go o dodatkowe zadania, umożliwiające uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego 
(zadanie: staże u pracodawców) oraz kształtujące  innowacyjności i kreatywności uczniów (zadanie: 
marketing w działalności zawodowej).

Projekt „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” realizowany jest w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”- 
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. 

Bene*cjentem projektu jest Gmina Miasto Płock, a realizatorem Zespół Szkół Budowlanych            
nr 1 w Płocku. 

Projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 r. w misję: lepiej 
zaspokojone potrzeby i wysoka jakość życia mieszkańców poprzez realizację celu: wysoki poziom 
zaspokojenia potrzeb edukacyjnych mieszkańców oraz w Politykę Edukacyjną Miasta Płocka 2009- 
2015, cel 4.1: wspieranie innowacyjności i kreatywności uczniów przez organizację dodatkowych 
zajęć, festiwali nauki, pozyskiwanie funduszy na uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych, cel 
4.3: umożliwienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych udziału w zajęciach wyrównawczych.

Wartość projektu: ponad 1mln 200 tyś. zł ,w tym wkład miasta Płocka to 12,75 %.  
Czas realizacji projektu: wrzesień 2009 – grudzień 2013 
Warto dodać, że w rankingu projektów, które uzyskały akceptację Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych projekt Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku znalazł się na 
jednym z czołowych miejsc.

Cel główny projektu

Cel główny projektu to podjęcie przez  Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku działań 
przyczyniających się do rozwoju i wzrostu jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb 
rynku pracy poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o: zajęcia ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy 
podnoszące kwali*kacje zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty psychologiczno 
– pedagogiczne, staże u pracodawców,  zajęcia dotyczące marketingu w działalności zawodowej.

Cele szczegółowe:
wyrównanie zaległości edukacyjnych,
kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności zawodowej,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz ukierunkowanie na dalszy etap kształcenia,
uświadomienie zagrożeń związanych z przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji,
poznanie instrumentów oceny siebie i swoich możliwości zawodowych oraz procesów  
zachodzących w gospodarce rynkowej,
nabycie dodatkowych umiejętności i kwali*kacji wspierających dalszy rozwój zawodowy,

We wszystkich obszarach projekt uwzględnia zasady polityki Unii Europejskiej, w szczególności 
zasadę równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzny oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. 
Harmonogram realizowanych zadań został opracowany w sposób umożliwiający pogodzenie życia 
zawodowego i prywatnego zarówno uczniów jak i osób prowadzących zajęcia. 

1. Pomysł na projekt

2. Słów kilka o projekcie
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3. Zadania realizowane w ramach projektu

Zadanie1:  Zarządzanie projektem.  

W ramach zadania realizowano działania w zakresie koordynowania, monitorowania, rekrutacji, 
upowszechniania i promocji, bieżącej kontroli dokumentacji i realizacji zajęć, ewaluacji, zakupu 
materiałów promocyjnych i wyposażenia, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-*nansowej 
projektu. 

Rekrutacja uczestników zadań przeprowadzona została wśród wszystkich chętnych 
z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzny. W zadaniu 7 (kursy 
kwali*kacyjne), ze względu na jego charakter,  w procesie rekrutacji uwzględniono dodatkowe 
kryteria: brak przeciwwskazań zdrowotnych, pełnoletniość, pozytywne wyniki w nauce, systematyczne 
uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, pozytywna ocena z zachowania, z zachowaniem zasady równych 
szans dla wszystkich spełniających w/w kryteria.

Ze względu na charakter  zajęć z ogólnych zasad rekrutacji wyłączono warsztaty psychologiczno 
–pedagogiczne. W przypadku tego zadania doboru uczestników dokonywano w oparciu o wywiady 
z uczniami, rodzicami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi. Do udziału w projekcie 
zakwali*kowano uczniów z największymi problemami oraz ich rodziców (warunkiem było wyrażenie 
zgody zarówno przez dziecko jak i rodzica).

W celu upowszechnienia i promowania zakupiono zewnętrzną tablicę promującą projekt oraz 
gablotę promocyjną i informacyjną umieszczoną na terenie szkoły.  Na stronie internetowej szkoły 
stworzono odrębną zakładkę, w której umieszczane są bieżące informacje związane z realizacją 
projektu. Informacje o projekcie ukazały się również w lokalnej prasie oraz publikacjach wydanych 
przez szkołę:  z okazji 50-lecie szkoły, konferencji podsumowującej realizację przez szkołę projektu 
VETPRO i informatorach o szkole. Wydane zostały i rozpowszechnione w lokalnym środowisku 
kalendarze szkolne promujące projekt (na lata 2011/12 i 2013/14). Zakupiono szereg materiałów 
promocyjnych i dydaktycznych.

Wszystkie pomieszczenia, w których realizowane są zadania projektu, zakupiony sprzęt, materiały 
promocyjne i dydaktyczne oznaczono logami projektu. Zorganizowano uroczyste podsumowania 
realizacji projektu oraz wydano publikację podsumowującą projekt. 

Na potrzeby realizacji projektu  zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 
ponad 100 tyś. zł.

Na bieżąco monitorowano realizację poszczególnych zadań pod względem merytorycznym, 
prowadzonej dokumentacji, realizacji budżetu projektu oraz w zakresie działań ewaluacyjnych  
i sprawozdawczości. Systematycznie przeprowadzano badania ewaluacyjne, które obejmowały 
następujące etapy: ankietowe badania ewaluacyjne wśród uczestników, wywiady bezpośrednie 
z uczestnikami i osobami prowadzącymi zajęcia, przygotowanie informacji o zadaniach na kolejnych 
etapach ich realizacji i przygotowanie baz danych na ich potrzeby oraz umieszczanie informacji 
o  wynikach na stronie internetowej szkoły (raporty cząstkowe - 8), przygotowanie bazy danych 
i opracowanie raportu końcowego, prezentacja wyników ewaluacji końcowej w wydawnictwie 
podsumowującym realizację projektu. 

Zadanie 2:  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Odrębną grupę zadań stanowią w projekcie propozycje skierowane do  młodzieży z trudnościami 
i zaległościami w nauce, zidenty*kowanymi na podstawie analizy wyników sprawdzianów 
diagnozujących (tzw. sprawdzianów dyrektorskich) oraz bieżących osiągnięć uczniów. Dla tej grupy 
przygotowano szereg zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, *zyki i chemii a więc 
przedmiotów,  które sprawiają uczniom, nie tylko „Budowlanki” spore kłopoty. W dotychczasowych 

4 edycjach zadania uczestniczyło 293 uczniów. Kolejna edycja  przewiduje udział w zajęciach nie 
mniej niż 60 uczniów. 

Zadanie 3: Zajęcia specjalistyczne

W ramach zadania uczniowie uczestniczyli w zajęciach,  które umożliwiły im poznanie 
zaawansowanych metod tworzenia stron www i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w przyszłej 
działalności zawodowej. To na współczesnym rynku pracy umiejętności wręcz niezbędne i dlatego 
zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W 4 ich edycjach uczestniczyło 131 uczniów.

 

Kurs tworzenia stron WWW i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w przyszłej działalności zawodowej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki



Zadanie 5: Zajęcia służące zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty

Równoległymi do kształcenia i nie mniej ważnymi zadaniami szkoły są: wychowanie, zapobieganie 
przedwczesnemu wypadnięciu  uczniów z systemu oświaty, pomoc psychologiczno – pedagogiczna 
dla wymagających jej uczniów i rodziców oraz ścisła i bieżąca współpraca z rodzicami. Dlatego 
też w  ramach projektu realizowany jest cykl warsztatów psychologiczno- pedagogicznych 
przeznaczonych dla uczniów i rodziców, prowadzonych przez doświadczonych pedagogów 
i psychologów. W zrealizowanych już 4 edycjach zajęć uczestniczyło 149 uczniów i rodziców. Kolejna 
edycja obejmie około 20 uczniów i 20 rodziców.

Zadanie 6: Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W tym zadaniu projektu uczniowie uczestniczyli w szeregu warsztatów przygotowujących 
do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy i podjęcia własnej działalności gospodarczej. 
Ich tematyka dotyczyła  między innymi: aktywnych sposobów poszukiwania pracy, procedur 
zakładania własnej *rmy, zasad konstruowania biznes planu, zasad rachunkowości i rozliczania 
podatków, poszukiwania źródeł *nansowania własnej działalności. Zrealizowano 4 edycje zajęć 
prowadzonych przez specjalistów,  między innymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku. 
Uczestniczyło w nich 407 uczniów.
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Zadanie 4: Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

Celem zajęć było umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym i zainteresowanym poszerzenia 
wiedzy w zakresie przedmiotów realizowanych w szkole. Zaproponowano im zajęcia pozalekcyjne 
z języków obcych zawodowych (angielskiego i niemieckiego) oraz matematyki, *zyki i chemii. 
Sporą grupę uczestników stanowiły również osoby zdające egzaminy zewnętrzne w najbliższych 
sesjach egzaminacyjnych i potencjalni przyszli studenci. Absolwenci „Budowlanki” kontynuują 
naukę głównie w uczelniach technicznych,  dlatego wybór przedmiotów nie był przypadkowy. 
Ogółem w 4 edycjach zadania uczestniczyło 449 osób. 

Zajęcia z chemii i $zyki

Kurs języka obcego zawodowego

Doradztwo edukacyjno - zawodowe 

Zajęcia psychologiczno – pedagogiczne 
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Kurs spawania 

Kurs kosztorysowania RODOS

Kurs projektowania AutoCAD

Zadanie 7:  Podniesienie kwali)kacji zawodowych

Udział w zadaniu umożliwił uczniom podniesienie  kwali*kacji zawodowych poprzez ukończenie 
kursów: prawa jazdy kat. B i C, operatora wózków widłowych, spawania oraz kursów informatycznych 
z wykorzystaniem najnowszych programów w zakresie projektowania i kosztorysowania. Bez 
wątpienia zwiększy to szansę uczestników na znalezienie zatrudnienia na trudnym dziś rynku 
pracy, dlatego cieszyły się one szczególnym zainteresowaniem. W dotychczas zrealizowanych         
4 edycjach zadania  uczestniczyło 449 uczniów. W kolejnej edycji zadania zaplanowano kursy dla 
około 110 uczniów. 

Kurs prawa jazdy kategorii B

Kurs prawa jazdy kategorii C
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 Zadanie 8: Marketing w działalności zawodowej 

W programach szkół średnich nie ma zajęć dotyczących prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć, 
uczniowie tych szkół nie mają również wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej. 
Proponowane zajęcia mają na celu przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej tych zagadnień oraz 
poznanie i doskonalenie słownictwa biznesowego w języku angielskim. Zadanie obejmuje zajęcia: 
z języka angielskiego w biznesie z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz innowacyjny 
przedsiębiorca, w których uczestniczyć będzie nie mniej niż 40 uczniów. Zadanie jest w trakcie 
realizacji (X-XII 2013r.)

Zadanie 9:  Staże u pracodawców

Celem zadania było wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez zacieśnienie 
współpracy z pracodawcami. Uczniowie jako stażyści w *rmach branży budowlanej zdobyli wiedzę 
praktyczną, poznali strukturę i zasady funkcjonowania *rm, poznali potrzeby pracodawców w zakresie 
umiejętności i kwali*kacji niezbędnych do planowania ścieżki rozwoju zawodowego. Wzbogacili 
swoje CV o staż zawodowy, który z pewnością ułatwi im wejście na rynek pracy do zakończeniu 
szkoły. W stażach uczestniczyło 28 uczniów, każdy ze staży trwał 4 tygodnie. Uczestnicy otrzymywali 
stypendium stażowe.

Poniżej przedstawiono strukturę uczestników zrealizowanych zadań ze względu na płeć, typ szkoły 
i miejsce zamieszkania. W zestawieniach nie ujęto zadań, które są w trakcie realizacji (X -XII 2013).

* dotyczy uczniów i rodziców

4.1. Struktura uczestników projektu wg płci 

kobiety mężczyźni

ZADANIE : zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

zajęcia pozalekcyjne z matematyki 36 56

zajęcia pozalekcyjne z #zyki 39 62

zajęcia pozalekcyjne z chemii 16 64

zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego 32 61

zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego  zawodowego 14 69

ZADANIE : zajęcia specjalistyczne

Nowoczesne metody tworzenia stron www 8 62

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej 15 46

ZADANIE: doradztwo edukacyjno-zawodowe

Rozpoczynanie działalności zawodowej -aktywne poszukiwanie pracy 0 99

Procedura zakładania #rmy i zasady konstruowania biznes planu 0 96

Finanse dla nie#nansistów - zasady rachunkowości i rozliczania podatków 40 68

Aktywne poszukiwanie źródeł #nansowania własnej działalności zawodowej 68 36

ZADANIE: podniesienie kwali$kacji zawodowych

kurs spawania 0 80

kurs prawa jazdy kat.B 43 41

kurs prawa jazdy kat.C 2 79

kurs operatora wózków widłowych 14 68

kurs w zakresie projektowania 31 30

kurs w zakresie kosztorysowania 32 29

Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z matematyki 24 82

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z chemii 24 64

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z #zyki 57 42

Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne * 79 57

Zadanie: staże u pracodawców 9 19

Zadanie:  marketing w działalności zawodowej – realizacja w toku

 język angielski w biznesie

 innowacyjny przedsiębiorca

RAZEM 594 1312

Kurs operatora wózków widłowych

4. Charakterystyka uczestników projektu. 
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4.2.  Struktura uczestników projektu wg typu szkoły. 4.3.  Struktura uczestników projektu wg miejsca zamieszkania.

Technikum   Liceum     ZSZ

ZADANIE : zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

zajęcia pozalekcyjne z matematyki 72 20 0

zajęcia pozalekcyjne z #zyki 85 16 0

zajęcia pozalekcyjne z chemii 73 7 0

zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego 74 19 0

zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego  zawodowego 83 0 0

ZADANIE : zajęcia specjalistyczne

Nowoczesne metody tworzenia stron www 60 1 9

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej 55 4 2

ZADANIE: doradztwo edukacyjno-zawodowe

Rozpoczynanie działalności zawodowej -aktywne poszukiwanie pracy 0 0 99

Procedura zakładania #rmy i zasady konstruowania biznes planu 0 0 96

Finanse dla nie#nansistów - zasady rachunkowości i rozliczania podatków 90 18 0

Aktywne poszukiwanie źródeł #nansowania własnej działalności zawodowej 29 75 0

ZADANIE: podniesienie kwali$kacji zawodowych

kurs spawania 35 1 44

kurs prawa jazdy kat.B 37 20 27

kurs prawa jazdy kat.C 67 2 12

kurs operatora wózków widłowych 43 2 37

kurs w zakresie projektowania 37 9 15

kurs w zakresie kosztorysowania 28 11 22

Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z matematyki 106 0 0

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z chemii 77 11 0

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z #zyki 63 36 0

Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne * 58 24 67

Zadanie: staże u pracodawców 16 5 7

Zadanie:  marketing w działalności zawodowej – realizacja w toku

 język angielski w biznesie

 innowacyjny przedsiębiorca

RAZEM 1188 281 437

miasto wieś

ZADANIE : zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

zajęcia pozalekcyjne z matematyki 41 51

zajęcia pozalekcyjne z #zyki 55 46

zajęcia pozalekcyjne z chemii 32 48

zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego 40 53

zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego  zawodowego 22 61

ZADANIE : zajęcia specjalistyczne

Nowoczesne metody tworzenia stron www 37 33

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej 24 37

ZADANIE: doradztwo edukacyjno-zawodowe

Rozpoczynanie działalności zawodowej -aktywne poszukiwanie pracy 29 70

Procedura zakładania #rmy i zasady konstruowania biznes planu 38 58

Finanse dla nie#nansistów - zasady rachunkowości i rozliczania podatków 41 67

Aktywne poszukiwanie źródeł #nansowania własnej działalności zawodowej 60 44

ZADANIE: podniesienie kwali$kacji zawodowych

kurs spawania 22 58

kurs prawa jazdy kat.B 43 41

kurs prawa jazdy kat.C 29 52

kurs operatora wózków widłowych 25 57

kurs w zakresie projektowania 29 32

kurs w zakresie kosztorysowania 26 35

Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z matematyki 47 59

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z chemii 54 34

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z #zyki 46 53

Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne * 93 56

Zadanie: staże u pracodawców 11 17

Zadanie:  marketing w działalności zawodowej – realizacja w toku

 język angielski w biznesie

 innowacyjny przedsiębiorca

RAZEM 844 1062

* dotyczy uczniów i rodziców * dotyczy uczniów i rodziców
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5.  Wybrane rezultaty i produkty projektu.

5.1.   Rezultaty twarde projektu:

5.3.   Rezultaty miękkie  projektu:

5.2.   Produkty:

W zestawieniach nie ujęto rezultatów zadań, które są w trakcie realizacji (X -XII 2013). Wyposażenie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku  w sprzęt specjalistyczny służący do 
realizacji zadań projektu:

3 tablice interaktywne z projektorami;
2 laptopy; 
32 komputery stacjonarne;
2 odtwarzacze DVD;
2 wielofunkcyjne drukarki. 

Materiały promocyjne i upowszechnianie:
zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły; 
zewnętrzna tablica promująca projekt; 
roll-up; 
gablota  promocyjna i informacyjna na terenie szkoły; 
publikacja artykułów w lokalnej prasie; 
informacje w innych wydawnictwach;
wydanie kalendarzy szkolnych promujących projekt (rok szkolny 2011/12 i rok szkolny 2013/14);
zorganizowanie uroczystego podsumowania realizacji projektu; 
wydanie publikacji  podsumowującej realizację projektu;
inne: szereg materiałów promocyjnych i dydaktycznych.

zdobycie dodatkowych kwali*kacji przez 100% uczestników kursów i szkoleń;
poszerzenie wiedzy ekonomicznej  pozwalającej na zrozumienie reguł funkcjonowania 
gospodarki rynkowej oraz nabycie umiejętności zwiększających aktywne uczestnictwo na 
rynku pracy przez 100% uczestników zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego;
nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych ( arkusza kalkulacyjnego, 
tworzenia stron www, programów Rodos i Auto-CAD) w przyszłej działalności zawodowej 
przez 100 % uczestników zajęć specjalistycznych;
pogłębienie znajomości języka obcego zawodowego (angielskiego i niemieckiego)  u 100% 
uczestników zajęć; 
zdobycie doświadczenia zawodowego przez 100% uczniów odbywających staże u pracodawców.

Ponadto zajęcia realizowane w ramach projektu umożliwiły uczestnikom:
rozwój zainteresowań;
wyrównanie zaległości edukacyjnych; 
wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, co zwiększy ich szanse na odniesienia 
sukcesu w życiu;
uświadomienie potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia się;
uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty;
nawiązywania kontaktów osobistych i zawodowych;
wzrost motywacji do osiągania lepszych wyników w nauce, poprawy frekwencji i zachowania;
zmianę horyzontów myślowych i priorytetów. 

Liczba godzin zrealizowanych dotychczas zadań projektu

Liczba programów opracowanych i wdrożonych w ramach projektu

Zadanie liczba godzin 

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 320

Zadanie: zajęcia specjalistyczne 128

Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 288

Zadanie: podniesienie kwali#kacji zawodowych 1388

Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 192

Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne 42

Zadanie: staże u pracodawców 150

Zadanie:  marketing w działalności zawodowej – realizacja w toku 40

Razem 2548

Liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 449

Liczba uczniów,  którzy ukończyli zajęcia specjalistyczne 131

Liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego 407

Liczba uczniów, którzy dotychczas podnieśli swoje kwali#kacje zawodowe 449

Liczba uczniów, którzy dotychczas ukończyli zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 293

Liczba uczniów i rodziców, którzy dotychczas uczestniczyli w warsztaty psychologiczno - pedagogicznych 149

Liczba uczniów, którzy odbyli staże u pracodawców 28

Liczba uczniów dotychczas objętych projektem 1906

Zadanie Liczba programów

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 5

Zadanie: zajęcia specjalistyczne 2

Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 4

Zadanie: podniesienie kwali#kacji zawodowych 2

Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3

Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne 2

Zadanie: staże u pracodawców 8

Zadanie:  marketing w działalności zawodowej – realizacja w toku 2

Razem 28
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6.  Uczestnicy o projekcie
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7.   Znaczenie realizacji projektu dla szkoły i środowiska lokalnego

podniesienie jakości pracy poprzez nowe metody i formy pracy z uczniami;
podniesienie jakości kształcenia zawodowego  poprzez lepsze przygotowanie uczniów do 
dalszego; kształcenia zawodowego i lepsze przygotowanie ich jako przyszłych pracowników 
lub przedsiębiorców;
zacieśnienie współpracy i poprawa relacji uczeń - nauczyciel – rodzice;
pobudzenie wśród nauczycieli i pracowników szkoły aktywności i nowatorskiego podejścia do
realizacji zadań szkoły;
zacieśnienie i poszerzenie o nowe formy współpracy szkoła- pracodawcy;
zmiana wizerunku i wzrost popularności szkoły;
zdobycie doświadczenia w przygotowaniu i realizacji  projektów unijnych  -  w przygotowaniu
realizacji kolejne wnioski.

wzrost prestiżu szkoły w środowisku;
popularyzacja przykładów dobrych praktyk w lokalnym środowisku oświatowym;
lepsza współpraca z samorządem lokalnym w zakresie realizacji przez szkołę projektów unijnych

7.1. Znaczenie realizacji projektu dla szkoły:

7.2.   Znaczenie realizacji projektu dla środowiska lokalnego:
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Kariera zawodowa to  „obejmujący praktycznie całe życie proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, 
zdolności, zainteresowań, cech osobowości i wiedzy, odnoszących się do pracy. Dotyczy on indywidualnie 
rozwijanych tych wszystkich czynników związanych z kolejnymi okresami w życiu ludzi i powiązanych 
z nimi zadaniami rozwojowymi (społecznymi i indywidualnymi) które wpływają na wybory dróg 
życiowych i realizację oczekiwań”.

Donald E. Super 

De*nicja kariery zawodowej sformułowana przez  Donalda E. Super’a  jest kwintesencją 
wzorcowego rozwoju zawodowego  człowieka.  Każdy system edukacji zmierzający w tym kierunku 
można uznać za nowoczesny, perspektywiczny a zarazem wyzwalający kreatywność jednostki. 
Kształcenie zawodowe to proces, którego celem jest przekazanie uczniom określonego zasobu wiedzy 
i umiejętności z zakresu przemysłu, rolnictwa i hodowli oraz szeroko rozumianych usług. Proces 
ten obejmuje przekazanie określonego zasobu wiedzy ogólnej oraz specjalistycznych umiejętności 
teoretycznych i praktycznych, których opanowanie uprawnia uczniów do wykonywania wybranego 
zawodu. Rezultatem kształcenia zawodowego jest wykształcenie zawodowe uzyskane w określonej 
specjalności.1

W tym kierunku  zmierza, rozpoczęta w 1999 roku, reforma polskiego systemu oświaty. Ma ona 
za zadanie, przede wszystkim  dostosować system edukacji do potrzeb rynku pracy,  podnosząc 
jakość kształcenia i upowszechniając wśród młodzieży, a także osób dorosłych, wykształcenia na 
poziomie średnim i wyższym. Temu właśnie ma służyć wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego, co zagwarantuje różnorodność dróg edukacyjnych umożliwiając uzyskanie 
wykształcenia na poziomie średnim oraz zdobycie wysokich kwali*kacji zawodowych. Założeniem 
reformowanego systemu jest przygotowywanie młodzieży zarówno do podjęcia pracy, jak 
i kontynuowania nauki. 

Kształcenie zawodowe, jak sama nazwa sugeruje, ma przygotować sprawnego, samodzielnego, 
otwartego oraz zaangażowanego w rozwój *rmy pracownika, wyspecjalizowanego w konkretnym 
zawodzie. Według przeprowadzonych, wśród pracodawców, w 2006 roku badań najbardziej 
oczekiwanymi kompetencjami absolwentów szkół zawodowych są: skuteczne komunikowanie się, 
umiejętność pracy zespołowej, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów oraz samokształcenie. 
Pracodawcy oczekiwali również zmian w programach nauczania.2 Takie przygotowanie uczniów 
wymaga od szkoły wprowadzania innowacyjnych programów nauczania, które teraz szkoły mogą 
opracowywać we własnym zakresie, co daje możliwość konsultowania treści programowych 
z lokalnym pracodawcą. W związku z powyższym wskazane jest  także dobre wyposażenie szkół 
i placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i nowoczesne środki technodydaktyczne. Istotna 
jest edukacja informatyczna. Dzięki programom unijnym i rządowym wspierającym rozwój 
społeczeństwa informacyjnego, stan wyposażenia polskich szkół w narzędzia informacyjne 
i komunikacyjne poprawia się systematycznie. 

1   C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 90.

2  Por. S. M. Kwiatkowski, Doradztwo zawodowe w warunkach dynamicznych zmian zawodów i specjalności. Uczeń – praco-
dawca – zawód –standard – zatrudnienie, w: Edukacja na rynku pracy. Problem poradnictwa zawodowego, Warszawa 2006.

 

Potrzeba zwiększenia efektywności kształcenia ustawicznego i lepszego przygotowania 
osób dorosłych do funkcjonowania na rynku pracy wymaga określenia standardów jakości tego 
kształcenia poprzez wprowadzenie systemu akredytacji, co jest jednym z rozwiązań reformowanego 
systemu edukacji. Wejście Polski do Wspólnoty Państw zainicjowało nowe tendencje w kształceniu 
zawodowym. Gospodarka rynkowa i zmieniający się rynek pracy kształtują specy*kę, kierunki 
i efektywność kształcenia zawodowego, na który duży wpływa mają programy nauczania jak 
również przebudowa świadomości społecznej, polegająca na przyjęciu zasady, że kwali*kacje są 
towarem na rynku. W celu lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie 
perspektyw zatrudnienia absolwentów, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wprowadziło 
programy modułowe. Istotnym zagadnieniem w tym miejscu jest powiązanie kształcenia zawodowego 
z rynkiem pracy.

Jak wykazują liczne badania statystyczne  ważne jest bieżące badanie rynku pracy i prawidłowy 
wybór kierunku kształcenia przez młodych ludzi. Nie bez znaczenia pozostaje doradztwo zawodowe 
wspierające młodzież na drodze kariery zawodowej. Niewłaściwy wybór kierunku kształcenia 
przyczynia się do wzrostu liczby osób mających trudności w znalezieniu pracy.

 

Źródło: http://www.egospodarka.pl



Realizacja powyższych postulatów powinna przyczynić się do rozwoju kształcenia zawodowego, 
którego oczekuje rynek nie tylko polski, czy europejski lecz ogólnoświatowy. Przewidywany 
nurt rozwoju szkolnictwa ma swoje uzasadnienie w prognozowanym wzroście zatrudnienia 
w perspektywie do 2025r. 4 

Powyższa tabela najdobitniej pokazuje oczekiwania rynku. Według prognoz najwięcej miejsc pracy, 
do 2025 roku, będzie powstawać w obszarach: usługi komputerowe, służba zdrowia, gastronomia 
i bary, doradztwo w zarządzaniu, przemysły wysokiej techniki, nauka, hotele, szkolnictwo dla 
dorosłych, reklama i marketing. Prognozowane duże zapotrzebowanie na wykwali*kowanych 
pracowników (techników i inny średni personel) wpłynie pozytywnie na rozwój szkolnictwa 
zawodowego. Ewaluujące wymogi rynku pracy zdopingują pracowników do ciągłego inwestowania 
w rozwój poprzez ustawiczną naukę.

Jak widać nie da się zanegować roli szkolnictwa zawodowego. Należy wręcz z całą stanowczością 
inwestować w ten rodzaj edukacji, daje on bowiem nadzieję na pełniejsze zaspokajanie potrzeb 
rynku pracy. Na koniec wypada zwrócić się do pracodawców o współdziałanie w celu poprawy 
jakości kształcenia zawodowego poprzez otwartość  na praktyki zawodowe, staże oraz zajęcia 
praktyczne dla uczniów aż po zatrudnienie absolwenta.

4 Opracowanie własne na podstawie: „Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwali$kowanych pra-
cowników $zycznych”,  Manpower 2010. 
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Europejski model edukacji zakłada, że edukacja trwa przez całe życie: od dzieciństwa po 
kres życia, a wszystkie rodzaje wiedzy przenikają się i wzajemnie wzbogacają. Edukacja wiąże 
się też z ideą społeczeństwa wychowującego. Edukacja przez całe  życie opiera się na czterech 
fundamentalnych zasadach:

UCZYĆ SIĘ, ABY WIEDZIEĆ - czyli zdobywać wiedzę z zakresu kultury ogólnej, by rozumieć 
otaczający świat i czerpać z niego radość.

UCZYĆ SIĘ, ABY DZIAŁAĆ - czyli zdobywać kompetencje do wykonania przyszłej pracy, na 
które składają się m.in. kwali*kacje zawodowe, postawy społeczne, umiejętność pracy w zespole, 
zdolność podejmowania ryzyka.

UCZYĆ SIĘ, ABY ŻYĆ WSPÓLNIE - największe wyzwanie współczesnej edukacji- uczyć się by 
zdobywać umiejętności angażowania się we wszystkie wspólne działania, rozumienia drugiego 
człowieka i dostrzegania współzależności.

UCZYĆ SIĘ, ABY BYĆ - czyli zdobywać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, 
zdobywać zdolność do niezależnych sądów i umiejętność decydowania o słuszności podejmowanych 
działań poprzez kształtowanie wyobraźni i kreatywności.

Polska, jako członek Unii Europejskie poprzez konsekwentne i systematyczne zmiany w systemie 
edukacji wciela w życie powyższe tezy. Zgodnie z ich duchem reforma oświaty obejmująca szkoły 
ponadgimnazjalne od 2012 roku umożliwia kształcenie w następujących typach szkół:

trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego kwali*kacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwali*kacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych,

czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwali*kacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwali*kacje w danym zawodzie, 
a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania 
nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwali*kacje 
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwali*kacje w danym zawodzie,

trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego 
przysposobienie do pracy.3

Dla osób, które wyszły już poza system kształcenia również możliwe jest zdobycie umiejętności 
zawodowych, czemu służą kwali*kacyjne kursy zawodowe.

W obliczu nowych zadań postawionych kształceniu zawodowemu opracowano następujące 
wytyczne dla systemu oświaty w obszarze kształcenia zawodowego:
dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 
w życiu gospodarczym;
przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
promocja pozytywnego wizerunku pracy *zycznej;
stworzenie międzynarodowego systemu certyfikacji, umożliwiającego większą 
mobilność pracowników;

3     Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Nazwa zawodu

2013 2025 2013 2025

razem 15 100 16 200 100 106,8

Kierownicy, menedżerowie, parlamentarzyści 1 050 1 160 6,9 110,5

Specjaliści 2 155 2 880 14,2 129,9

Technicy i inny personel średni 2 355 2 800 15,5 118,9

Pracownicy biurowi 1 310 1 410 8,6 107,6

Pracownicy usług 700 830 4,6 118,6

Sprzedawcy w handlu 1 220 1 350 8,0 110,7

Rolnicy 1 620 1 310 10,7 81,5

Robotnicy przemysłu i rzemiosło 2 355 2 225 15,5 94,5

Operatorzy i monterzy maszyn 1 355 1 360 8,9 100,4

Pracownicy przy pracach prostych 990 865 6,5 87,4

Struktura w tys. Struktura w %

Prognoza zatrudnienia w 10 grupach zawodów w 2013 i 2025r.
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 XXI wiek stawia zarówno przed nami nauczycielami, jak i naszymi uczniami coraz większe  
wymagania. Postęp wiedzy i technologii powodują, że w okresie  edukacji szkolnej nie można  
przekazać wiedzy i nauczyć umiejętności, które wystarczą na całe  życie  zawodowe. Ponadto  
zdobyta w trakcie nauki wiedza szybko się dezaktualizuje, a powstający globalny rynek pracy  
wymaga rzetelnej wiedzy i przygotowania zawodowego.

Era społeczeństwa informacyjnego wymusza  potrzebę ciągłego dostosowywania  kwali*kacji                
i kompetencji zawodowych do aktualnych wymagań rynku pracy.

Kwali)kacja oznacza formalny wynik procesu ocen i walidacji w sytuacji, w której właściwy  
organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty  uczenia się zgodne z określonymi standardami.

Można wyróżnić trzy systemy Ram Kwali*kacji, które wiążą się ze sobą i stanowią swoje  
uzupełnienie;

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie  
uznawania kwali*kacji zawodowych ustanawia system wznawiania kwali*kacji zawodowych, który  
ma na celu zwiększenie automatycznego uznawania kwali*kacji zawodowych, oraz uproszczenie  
procedur administracyjnych.

Dyrektywę stosuje się wobec wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  
zamierzających wykonywać zawód regulowany jako osoba pracująca na własny rachunek lub  
jako pracownik najemny w państwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskał kwali*kacje  
zawodowe.

Każdy obywatel UE prowadzący zgodną z prawem działalność w państwie członkowskim  może  
świadczyć usługi o charakterze tymczasowym lub okazjonalnym w innym państwie członkowskim  
używając tytułu zawodowego w oryginalnym brzmieniu. Nie wiąże się to z koniecznością  
wnioskowania o uznanie kwali*kacji zawodowych. Jednak jeżeli dany zawód nie jest w danym  
państwie członkowskim regulowany, usługodawca musi przedstawić dowody na posiadanie  
dwuletniego doświadczenia zawodowego.

Oczekuje  się, iż Ramy  Kwali&kacji pozwolą na: 

porównanie efektów kształcenia w wymiarze  krajowym  oraz  międzynarodowym , a  tym 
samym   porównywanie dyplomów; 
publicznie dostępna wiedza o kompetencjach uzyskiwanych przez absolwentów przyczyni 
się do wzrostu kompetencji zawodowych;

Europejskie Ramy Kwali&kacji   -

Bolońskie Ramy Kwali&kacji       -  

Krajowe Ramy Kwali&kacji          -  

składają się z ośmiu poziomów, które opisują wszystkie stopnie  
edukacji od rozpoczęcia  nauki przez dzieci do studiów wyższych
opracowane jako jedno z narzędzi Procesu Bolońskiego, na  trzech 
wyróżnionych poziomach opisują kolejne stopnie szkolnictwa  
wyższego
opracowane przez każdy z krajów biorących udział w Procesie  
Bolońskim, mają za zadanie oddać charakter systemu szkolnictwa 
w danym kraju oraz przetłumaczyć i odnieść jego kolejne  etapy 
do Europejskich  Ram Kwali*kacji

łatwiejszy opis możliwości kontynuacji kształcenia w ramach programu kształcenie przez  
całe  życie; 
de*niowanie standardów kształcenia poprzez porównywanie kompetencji absolwentów;                                                                                                                                
„otwarcie systemu” – umożliwienie  uznania kompetencji pozaformalnych, czyli zdobytych 
poza uczelnią, np. w pracy zawodowej.

W Polsce prace nad Krajowymi Ramami Kwali*kacji rozpoczęły się w 2006 roku, zaś w 2008 roku   
Zespół Ekspercki MEN rozpoczął prace nad ramami dla całego szkolnictwa i odniesieniem ich do  
Europejskich Ram Kwali*kacji. Jednocześnie trwały też prace nad reformą całego szkolnictwa  
zawodowego.

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach  obowiązuje od września 2012 roku.   
Określone są w niej wiedza i umiejętności zawodowe oraz kompetencje  personalne i społeczne, 
które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia. Zgodnie z ideą Europejskich Ram Kwali*kacji  zostały  
one opisane jako oczekiwane efekty kształcenia. Określenie tych efektów dla poszczególnych  
kwali*kacji wyodrębnionych w każdym zawodzie będzie owocowało lepszym dopasowaniem  
kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Ułatwi to również uczniom przechodzenie od etapu edukacji do etapu pracy w zawodzie oraz  
od kształcenia szkolnego do kursowych form kształcenia  wzmacniającego pozycję na rynku  pracy  
osób aktywnych zawodowo lub bezrobotnych.

Podstawowe kierunki wdrożonych zmian:

mody*kacja struktury szkolnictwa zawodowego
nowelizacja klasy*kacji zawodów szkolnictwa zawodowego
modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych
wprowadzenie nowych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego
rozwój współpracy z pracodawcami
zmiana wizerunku szkolnictwa zawodowego
przygotowanie kompleksowej obudowy programowej kształcenia zawodowego (nowa podstawa  
programowa kształcenia w zawodach, przykładowe szkolne plany i programy nauczania).

Od 1 września 2012 roku w systemie szkolnym funkcjonują szkoły prowadzące kształcenie  

zawodowe:

trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa
czteroletnie technikum
szkoła policealna
Osoby dorosłe maja możliwość połączenia zdobywania  wykształcenia  ogólnego z nabywaniem 
kwali*kacji zawodowych w systemie pozaszkolnym (w tym zwłaszcza na kwali*kacyjnych 
kursach zawodowych)

Wdrożone działania MEN, KOWEZIU i CKE na rzecz poprawy jakości i efektywności kształcenia  

zawodowego oraz zwiększenia jego atrakcyjności:

    -  8 obszarów kształcenia
    -  kształcenie w 200 zawodach
    -  podział zawodów na kwali*kacje

    -  193 zawody w jednym akcie prawnym
    -  dotyczy kształcenia w szkołach i formach pozaszkolnych
    -  podstawa jako standard wymagań egzaminacyjnych
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    -  nowa  *lozo*a  egzaminu zawodowego
   -  otwarcie systemu egzaminów zewnętrznych na efekty uczenia się pozaformalnego                     

i nieformalnego (egzamin eksternistyczny zawodowy)

uczenia się:
    - wprowadzenie kwali*kacyjnych kursów zawodowych
    - włączenie szkół zawodowych w systemie kształcenia ustawicznego

Wprowadzono nowe formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych takie jak:
1. Kwali)kacyjny kurs zawodowy – należy przez to rozumieć program nauczania uwzględniający  

podstawę kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwali*kacji, którego ukończenie  
umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwali*kacje w zawodzie w zakresie  
tej  kwali*kacji.

2. Kurs umiejętności zawodowych – jest prowadzony według programu nauczania  
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 
z  części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwali*kacji albo efektów 
kształcenia  wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach 
obszarów kształcenia, albo efektów wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji            
pracy małych zespołów.

3. Kurs kompetencji ogólnych – jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego  
dowolnie wybraną część podstawy programowej  kształcenia ogólnego.

4. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
5. Kursy inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwali)kacji zawodowych.
Dla każdej kwali*kacji zostanie przeprowadzony egzamin na podstawie wymagań ustalanych  

w podstawie programowej. Nowością jest upraktycznienie egzaminu zawodowego w technikum.
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest  

przeprowadzana w formie testu pisemnego , zaś część  praktyczna w formie testu praktycznego 
– jedno zadanie praktyczne.

Dokumenty potwierdzające kwali&kacje zawodowe to:

Świadectwo potwierdzające kwali)kacje w zawodzie – będzie wydawane osobom,  które  
zdadzą egzamin potwierdzający kwali*kacje w zawodzie przeprowadzonym w zakresie  
jednej kwali*kacji.
Dyplom potwierdzający kwali)kacje zawodowe – będzie wydawany osobom, które 
zdadzą  egzaminy potwierdzające wszystkie kwali*kacje w danym zawodzie oraz będą miały 
odpowiedni  dla zawodu poziom wykształcenia ogólnego.
Na wniosek osoby posiadającej dyplom dana komisja okręgowa wyda suplement Europass 
do dyplomu potwierdzającego kwali)kacje zawodowe ułatwiający poruszanie się po 
krajowym  i europejskim rynku pracy.

Nowoczesne szkolnictwo zawodowe musi być bardzo elastyczne, zaś absolwent powinien  zostać 
przygotowany do nowego rynku pracy, rozumieć potrzebę mobilności, doskonalenia umiejętności, 
czy też konieczności zmian kwali*kacji. Absolwenci szkół zawodowych powinni być „motorem’’ 
postępu, innowacji nowych technik, wdrażania nowych rozwiązań i technologii wytwarzania.

Deskryptory de)niujące poziomy Europejskich Ram Kwali)kacji (ERK)

Każdy z 8 poziomów jest określony poprzez zestaw deskryptorów wskazujących na efekty uczenia 
się odpowiadające kwali*kacjom na tym poziomie w dowolnym systemie kwali*kacji.

B20 - montaż konstrukcji budowlanych

B18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B16 – wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B33 – organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B30 – sporządzanie kosztorysów, przygotowanie dokumentacji przetargowej

Budowlaniec        +        Egzamin         =        Technik  budownictwa

Wiedza

W kontekście ERK wiedzę opisuje jako teoretyczną lub faktogra#czną

Poziom 1 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 1 Podstawowa wiedza ogólna

Poziom 2 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi  2 Podstawowa wiedza faktogra#czna w danej dziedzinie pracy lub nauki

Poziom 3 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi  3 Znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych w danej dziedzinie  
pracy lub nauki

Poziom 4 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi  4 Faktogra#czna i teoretyczna wiedza w szerszym kontekście danej dziedzi-
ny pracy lub nauki

Poziom 5 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 5 Obszerna, specjalistyczna, faktogra#czna i teoretyczna wiedza w danej 
dziedzinie pracy lub nauki oraz świadomość granic tej wiedzy

Poziom 6 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 6 Zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy i nauki obejmująca kry-
tyczne rozumienie teorii i zasad

Poziom 7 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 7 Wysoce wyspecjalizowana wiedza, której część stanowi najnowszą wiedzę 
w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca podstawą oryginalnego my-
ślenia lub badań
Krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie  
oraz na styku różnych dziedzin

Poziom 8 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 8 Wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pra-
cy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin
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Inwestowanie w  edukację młodzieży to cecha każdego nowoczesnego państwa. Polska stając 
się członkiem Unii Europejskiej uzyskała wsparcie z funduszy strukturalnych, 

w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który pomaga krajom członkowskim 
m.in. w rozwoju systemów edukacji i szkoleń ludzi młodych wkraczających na rynek pracy. Dzięki 
do*nansowaniu z EFS w latach 2004 – 2006 realizowany był  Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój 
Zasobów Ludzkich (SPO – RZL). Głównym celem SP – RZL  była budowa otwartego, opartego na 
wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze 
kształcenia, szkolenia i pracy.

Następcą SPO – RZL z okresu programowania 2004 – 2006 jest Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki opracowany na lata 2007 – 20013. Termin Kapitał Ludzki przyjęto jako najpełniej oddający 
istotę kompleksowego wsparcia, którego cele są ściśle związane 

z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 
Jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym 
człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji, do zmian 
w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

Działania POKL są współ*nansowane z EFS w 85% i z budżetu państwa w 15 %. 
Ubiegając się o środki *nansowe w ramach POKL, nie można zapomnieć o kilku najważniejszych 

zasadach konstruowania projektu:
Zasada 1. Unikanie rutyny – nie ma jednego sposobu przygotowania projektów, który 

gwarantowałby otrzymanie dotacji. Należy również unikać przyzwyczajeń wypracowanych.
Zasada 2. Poznanie instytucji wdrażającej, która *nansować będzie nasz projekt.
Zasada 3. Zrozumienie instytucji wdrażającej – warto zapoznać się z celami tych, którzy zamierzają 

s*nansować nasz pomysł. Przygotowany projekt powinien być odpowiedzią na cele zakładane 
przez instytucje dające do*nansowanie, które najczęściej mają zainicjować trwałe rozwiązania.

Zasada 4. Kreatywność – projekt powinien w szczególności generować wartość dodaną, de*niować 
nowe ponadstandardowe rozwiązania.

Zasada 5. Bycie – rozumianym – przygotowując projekt, należy unikać profesjonalnego żargonu, 
gdyż nie wszyscy mogą zrozumieć język, jakim się posługujemy. Najważniejsza jest zrozumiałość 
użytego języka projektowego. Należy używać sformułowań treści adresata.

Zasada 6. Obiektywność – przygotowany projekt warto obiektywnie zwery*kować, czy spełnia 
wszystkie wymogi zawarte w wytycznych sponsora. Warto również zwery*kować projekt pod 
kątem racjonalności założeń projektowych oraz efektywności wsparcia.

Zasada 7. Budowania zaufania i wiarygodności – konstruując projekt, należy wykazać rzetelność 
planowanych rozwiązań projektowych, jak również przedstawić wiarygodność instytucji, która ma 
realizować ten projekt.

Zasada 8. Przestrzeganie reguł – wniosek o do*nansowanie wypełniamy zgodnie z wytycznymi 
sponsora. Rygorystyczne podejście do wytycznych powoduje, iż wniosek nie zostanie odrzucony 
z przyczyn formalnych.

Zasada 9. Rzetelność budżetu – budżet jest krwiobiegiem projektu. Na podstawie opisu założeń 
projektowych sponsor jest w stanie stwierdzić, czy koszty oszacowano w sposób racjonalny, czy 
nie ma pozycji zawyżonych, nieadekwatnych do założeń projektowych, czy jesteśmy organizacją 
wiarygodną itp.

Zasada 10. Szczęście sprzyja wytrwałym i konsekwentnym – warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
przygotowanie projektów nie jest wdzięczną pracą. Często zdarza się, że za pierwszym, drugim, 
a nawet trzecim razem, składany projekt nie uzyskuje do*nansowania. Wówczas nie należy się 
zrażać, należy zastanowić się dlaczego sponsor odrzucił projekt, przeanalizować popełnione błędy, 
przygotować nowe rozwiązania. Doświadczenie pokazuje, iż podstawowym elementem służącym 
osiągnięciu sukcesu przy staraniu się o do*nansowanie jest wytrwałość i konsekwencja.

Program POKL składa się z 10 Priorytetów wdrażanych równolegle na poziomie centralnym 
i regionalnym.

Z punktu widzenia zagadnień systemu edukacji na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
najważniejsze priorytety, w ramach których wnioskodawcy mogą się ubiegać o do*nansowanie to:

W ramach Priorytetu wspierane są projekty ogólnopolskie mające na celu podwyższenie jakości 
i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadające warunkom gospodarki opartej na wiedzy. 
Wspierane są projekty  zapewniające, m.in. udział Polski w międzynarodowych projektach badawczych, 
takich jak PISA lub PIRLS oraz nowych przedsięwzięciach innowacyjnych. Priorytet wspiera ponadto 
realizację ogólnopolskich programów rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi, mających na 
celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych, co z kolei może przyczynić 
się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Zwiększeniu konkurencyjności gospodarki 

i utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego służą projekty dotyczące rozwoju kapitału 
ludzkiego w obszarze badań i innowacji, m.in. w zakresie kształtowania umiejętności zarządzania 
badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników.

w regionach.
Właśnie Priorytet IX jest kluczowym z punktu widzenia działań w obszarze szkolnictwa zawodowego. 

Ważnym elementem Priorytetu IX są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które mają 
na celu  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów napotykających różne problemy edukacyjne. 
Programy rozwojowe są silnie ukierunkowane na dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów  
do potrzeb rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. W tym obszarze 
szczególny nacisk został położony na szkolnictwo zawodowe, w ramach którego, wpierana jest 
również współpraca szkół i placówek z pracodawcami, co przyczyni się do wzmacniania nauczania 
praktycznego, m.in. poprzez staże i praktyki  odbywane u pracodawców. Wspierana jest ponadto 
modernizacja oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego zarówno poprzez dostosowywanie 
kierunków kształcenia do potrzeb rynku prac, jak i wyposażenie szkół w nowoczesne materiały 
dydaktyczne. Instrumentem towarzyszącym wyrównywaniu szans edukacyjnych 

i podnoszeniu jakości kształcenia poprzez programy rozwojowe są programy stypendialne dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Obecnie, w ramach Priorytetu IX, można pozyskiwać środki na realizację działania 9.2.
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Cel Działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół 
i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób 

dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 
Typ realizowanych projektów:
1. współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie: 

- organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę 
zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu (a),
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2. przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub 
przyuczenie do wykonywania określonej pracy (b)programy rozwojowe szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji 
w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu 
kształcenia w szczególności obejmujące:

dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy 
w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
szkolnictwa (np.: wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, niepełnosprawnych, 
programy prewencyjne)
dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych: ICT, języki obce, przedsiębiorczość, nauki przyrodniczo-
matematyczne
efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego
modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego 
i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, mody*kacja 
programów nauczania na kierunkach istniejących)
współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 
z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwali*kacji zawodowych 
uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia                
(w tym w zakresie praktycznych form nauczania - staże i praktyki zawodowe)
wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 
w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką 
jakość kształcenia
wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą 
skutecznością niż formy tradycyjne
wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową 
przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

Typ bene*cjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób *zycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):
uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem 
słuchaczy szkół dla dorosłych)
szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe    
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
partnerzy społeczno-gospodarczy
pracodawcy

Uczestniczenie w Projektach POKL sprzyja budowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej, co 
jest niezwykle ważne dla młodego człowieka wchodzącego w dorosłe życie.

Wspieranie działań z zakresu edukacji odbywa się także poprzez udział w programach edukacyjnych 
Unii Europejskiej. 1 stycznia 2007 weszła w życie nowa ich generacja pod wspólną nazwą Uczenia 
się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme, LLP).

Program Uczenie się przez całe życie składa się z czterech programów sektorowych: „Comenius”, 
„Erasmus”, „Grundtvig”, „Leonardo da Vinci”. 

„Comenius”- *nansuje międzynarodowe projekty szkół, wymiany uczniów i kadry nauczycielskiej, 
projekty edukacyjne nauczycieli i pedagogów, zagraniczne praktyki dla nauczycieli (także 
przyszłych), kursy doskonalenia zawodowego za granicą, współpracę instytucji i organizacji 
odpowiedzialnych za politykę oświatową, a także indywidualne wyjazdy uczniów do 
zagranicznej szkoły. W latach 2000-2006 w „Comeniusie” (wówczas jeszcze komponencie 
programu „Sokrates”, którego LLP jest kontynuacją) uczestniczyło 350 tys. szkół i ponad 69 
mln uczniów z całej Europy.
„Erasmus” – funduje zagraniczne stypendia dla studentów i wykładowców. O erasmusowe 
granty mogą się ubiegać także pracownicy administracyjni uczelni. „Erasmus” *nansuje staże, 
szkolenia, seminaria i warsztaty. Uczelnie (państwowe i prywatne) mogą otrzymać środki na 
przyjęcie zagranicznych specjalistów (naukowców, przedsiębiorców), a *rmy i instytucje – 
studentów praktykantów z zagranicy. Każdego roku na stypendia „Erasmusa” wyjeżdża blisko 
120 tys. studentów  i 18 tys. wykładowców. W ciągu 20 lat z „Erasmusa” skorzystało ponad 
półtora miliona studentów.
„Grundtvig” – wspiera edukacje osób dorosłych. Finansuje międzynarodowe projekty 
edukacyjne i partnerskie sieci organizacji, indywidualne wyjazdy na szkolenia, kursy, konferencje, 
staże i seminaria edukatorów osób dorosłych i nauczycieli. Do*nansowanie programu 
mogą otrzymać placówki kształcenia dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje 
pozarządowe, organizacje non – pro*t (biblioteki, muzea, więzienia), władze samorządowe, 
urzędy pracy, a nawet *rmy komercyjne.

Dla rozwoju kształcenia zawodowego największe znaczenie ma program Leonardo da Vinci. 
Został  powołany na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej z 1994 r., obecnie jest realizowana 
jego III faza. 

Cele programu są następujące: 
Doskonalenie systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie, 
umożliwiającego przekwali*kowanie zgodnie z wymogami rynku pracy.
Poprawa jakości i dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, 
umożliwiającego zdobywanie umiejętności oraz kwali*kacji przez całe życie.
Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne 
wzmacnia rozwój konkurencyjności i kształtuje przedsiębiorczość w celu zwiększenia 
szans zatrudnienia.

Cechą charakterystyczną programu Leonardo da Vinci jest przyjmowanie odrębnych priorytetów 
(ściśle powiązanych z celami programu) dla kolejno ogłaszanych konkursów i projektów. 

Realizacja priorytetów strategicznych przebiega w obszarze czterech grup zagadnień, określanych 
jako priorytety szczegółowe. Są to:

Priorytet 1. Promowanie przejrzystości kwali*kacji. Ze względu na niewielką różnorodność 
istniejących w Europie systemów edukacji i szkolenia, z jednej strony oraz na rosnącą 
konieczność uznawania kwali*kacji nabytych także poza formalnym systemem kształcenia, 
z drugiej strony, konieczne jest tworzenie mechanizmów pozwalających przedstawić, 
porównywać i oceniać umiejętności w sposób obiektywny (zgodnie z ich rzeczywistym 
zakresem). Wiąże się to z opracowaniem nowych narzędzi pozwalających na porównywanie 
kwali*kacji i kompetencji  na poziomie europejskim, krajowym i sektorowym oraz rozwojem 
standardów jakości dyplomów i certy*katów. Celem tego priorytetu jest wdrożenia założeń 
ogólnopolskiej polityki w zakresie przejrzystości kwali*kacji i kompetencji (Europass).
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Priorytet 2. Rozwój jakości i systemów kształcenia , i szkolenia zawodowego oraz ich 
funkcjonowania. Celem tego priorytetu jest zapewnienie jakości systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego. Wszystkie działania związane z jakością kształcenia i szkolenia 
zawodowego powinny opierać się na wymianie dobrej praktyki w zakresie stosowanych 
modeli i procedur, w tym form i metod samooceny.
Priorytet 3. Rozwój innowacyjnych treści kształcenia dostosowanych do wymagań e-learningu. 
Technologie informacyjno – komunikacyjne to kluczowy element służący unowocześnieniu 
i dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań społeczeństwa 
i gospodarki opartych na wiedzy. Celem tego priorytetu jest upowszechnienie uczenia się 
z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w połączeniu z innymi 
metodami (nauka w grupie, w rodzinie, w powiązaniu z  konsultacjami z opiekunem 
naukowym i in.), tworzenie odpowiednich materiałów szkoleniowych i dydaktycznych 
oraz rozwijanie nauki zarządzania jakością w kształceniu i doskonaleniu zawodowym za 
pośrednictwem Internetu.
Priorytet 4. Kształcenie ustawiczne nauczycieli i szkoleniowców. Nowa jakościowo sytuacja, 
z jaką mamy do czynienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, powoduje, że 
rola oraz kwali*kacje nauczycieli i szkoleniowców powinny być w dużej mierze określone 
od nowa i powiązane z systemem kształcenia dla tych osób. Cele tego priorytetu są 
następujące: określenie wspólnych kryteriów jakości w odniesieniu do kwali*kacji nauczycieli 
i szkoleniowców, niezbędnych zarówno w procesie kształcenia, jak w procesie uczenia się 
przez całe życie (poradnictwo i doradztwo zawodowe, metody uczenia się w miejscu pracy 
i  in.), a także rozwój innowacyjnych metod kształcenia ustawicznego tych osób.

W programie Leonardo da Vinci realizowane są następujące kategorie projektów:
Projekty mobilności: staże i wymiany. Te projekty wspierają międzynarodową mobilność 

osób, które biorą udział w szkoleniu zawodowym. 
Projekty staży zagranicznych obejmują projekty: 

Praktyk zawodowych dla młodzieży uczącej się . IVT(Placements for People in Initial 
Vocational Training)
Staży zawodowych dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy PLM (Placements 
for People on the Labour Market) 

Przez staże / praktyki zawodowe rozumiemy wyjazdy zagraniczne na określony czas szkolenia 
i zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu. Wyjazd powinien odbyć się 
do organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami szkolącymi 
i przedsiębiorstwami. Staż / praktyka musi stanowić integralną część szkolenia zawodowego i ma 
na celu rozwój zawodowy uczestników. 

Podstawowym założeniem staży jest:
- doskonalenie w zdobytym/wyuczonym zawodzie 
- zdobywanie nowych kwali*kacji zawodowych
- nabywanie umiejętności do aktywnego odnalezienia  się na europejskim i krajowym rynku pracy. 
Cele projektów stażowych: 

Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, 
umiejętności i kwali*kacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój 
osobisty. 
Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy 
w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych 
oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. 

Wnioskodawcą projektów stażowych mogą być: 
o*cjalnie zarejestrowany w Polsce podmiot, 
zainteresowany wysłaniem osób na zawodowe staże / praktyki za granicę, 

 współpracujący przynajmniej z jednym partnerem zagranicznym z kraju, dopuszczonego 
do programu Leonardo da Vinci. 

Projekty mogą składać nie tylko szkoły zawodowe, szkoły wyższe, ale także przedsiębiorstwa, 
organizacje, stowarzyszenia i fundacje. 

Uczestnicy projektów stażowych to: 
- IVT - osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego, np. uczniowie szkół o pro*lu 
zawodowym różnego szczebla, uczestnicy kształcenia zawodowego w systemie dualnym (nauki 
i pracy); 
- PLM - absolwenci, pracownicy różnych zawodów i branż, osoby poszukujące możliwości 
przekwali*kowania się oraz osoby poszukujące pracy
Czas trwania projektów oraz ich do*nansowanie: 
Pobyt zagraniczny w ramach projektów IVT trwa od 2 tygodni do 39 tygodni, zaś w przypadku 

projektów PLM od 2 tygodni do 26 tygodni.
Wymiany przeznaczone są dla nauczycieli i szkoleniowców, doradców zawodowych, kierowników 

działów kadr instytucjach/przedsiębiorstwach oraz organizatorów szkoleń, a także dla nauczycieli 
i lektorów języków obcych, którzy są związani z kształceniem zawodowym (język specjalistyczny). 
Takim projektem jest projekt wymiany doświadczeń VETPRO. Celem VETPRO jest doskonalenie 
zawodowe poprzez poznanie doświadczeń oraz „dobrej praktyki” zarówno w odniesieniu do metod 
kształcenia i szkolenia, jak również zarządzania zasobami ludzkim.

Projekty wymiany doświadczeń VETPRO są to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za 
kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych 
i przedsiębiorstwach w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji metod/
praktyk w zakresie kształcenia zawodowego. Mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy 
uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie 
nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej. 

Cele projektów VETPRO: 
Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu 
i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwali*kacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście 
zawodowym. 
Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach 
kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk. 

Wnioskodawcą projektów VETPRO może być: 
o*cjalnie zarejestrowany w Polsce podmiot, 
zainteresowany wysłaniem osób na wymiany zagraniczne, 
współpracujący przynajmniej z jednym partnerem zagranicznym z kraju dopuszczonego 
do programu Leonardo da Vinci,
mogą to być nie tylko szkoły zawodowe, szkoły wyższe, ale także przedsiębiorstwa, organizacje, 
stowarzyszenia i fundacje. Niezwykle ważne jest sprawdzenie wiarygodności partnera oraz 
jego realnych możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości wymiany doświadczeń.

Uczestnikami projektów VETPRO mogą być osoby odpowiedzialne za doradztwo 
i kształcenie zawodowe lub za rozwój kadr w instytucji: 

Nauczyciele zawodu (w tym nauczyciele języków obcych) 
Instruktorzy zawodu 
Doradcy zawodowi 
Osoby odpowiedzialne za szkolenia 
Kierownicy działów kadr 
Kadra zarządzająca instytucji i przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) 
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Zalecanym elementem projektów VETPRO jest stworzenie efektu materialnego, który może być 
dostępny w formie prezentacji, programu szkolenia w danej dziedzinie, materiałów konferencyjnych 
przedstawiających rezultaty projektu, publikacji, artykułów naukowych itp. 

Efekt materialny powinien być wspólnie opracowany przez uczestników projektu w celu dalszego 
przekazania wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas wyjazdu w swoich środowiskach. 

Projekty VETPRO trwają od 1 do 6 tygodni. 
Pozostałe kategorie projektów w ramach programu Leonardo da Vinci.

Projekty pilotażowe, w tym akcje tematyczne. Powinny one koncentrować się na rozwoju 
innowacyjności oraz podnoszeniu jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in. poprzez 
zastosowanie nowych technik informacyjno – komunikacyjnych  w procesie kształcenia 
i szkolenia; dodatkowo lekcje tematyczne to takie projekty pilotażowe, które rozwijają 
tematykę proponowaną przez Komisję Europejską w danym konkursie projektów.
Projekty językowe. Ich celem jest promowanie znajomości języków obcych oraz znajomości 
kultur innych krajów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.
Międzynarodowe sieci instytucji. Powinny one skupiać podmioty z sektora publicznego 
i prywatnego na poziomie regionalnym lub branżowym.  Zadaniem ich jest gromadzenie 
i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie szkolnictwa zawodowego
Badania i analizy. Działanie te obejmują wspieranie rozwoju badań naukowych, analiz 
i studiów z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, a także pozyskiwanie i aktualizację 
danych porównawczych i rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań. 

Projekty mogą być  realizowane przez instytucje zaangażowane w kształcenie zawodowe: 
instytucje szkoleniowe, szkoły zawodowe, uczelnie wyższe oraz instytuty naukowo – badawcze, 
przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, władze publiczne wszystkich szczebli.

Uczestniczenie w unijnych projektach edukacyjnych wiąże się zazwyczaj z uzyskaniem przez 
młodego człowieka dokumentu w postaci Europasu – Mobilność, który potwierdza wiedzę 
i doświadczenie zdobyte podczas nauki, szkoleń, praktyk i staży zagranicznych.

Podsumowując kwestię realizacji projektów edukacyjnych, można pokusić się o stwierdzenie, 
iż duża dostępność środków unijnych w okresie programowania funduszy strukturalnych pozwala 
instytucjom i samym bene*cjentom ostatecznym nadrobić zaległości rozwojowe, w tym w zakresie 
dostosowania swoich ofert/umiejętności do potrzeb rynku edukacyjno – zawodowego oraz  
przyczynia się do wzmacniania pozycji instytucji i ich prestiżu w regionie. Nie bez znaczenia dla kwestii 
rozwojowych szkolnictwa przy wykorzystaniu funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach  Programu Kapitał Ludzki  jest tez fakt, iż  zdecydowana większość projektów w ramach 
niniejszego programu *nansowana jest w 100% bez potrzeby korzystania z własnych środków 
*nansowych. Nie bez przecenienia jest również aspekt promocyjny, dzięki środkom unijnym szkoły 
i instytucje mają możliwość promowania w mass mediach swoich przedsięwzięć projektowych, 
a przy tej okazji instytucji jako całości. Podsumowując, można pokusić się o stwierdzenie, iż środki 
unijne wywierają korzystny wpływ na rozwój szkolnictwa w Polsce.

Korzyści wynikające z realizacji projektów unijnych w zakresie szkolnictwa zawodowego można 
opisać w trzech wymiarach. 

W wymiarze krajowym – możliwość przeznaczania środków unijnych na rozwój  kształcenia 
i doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli to szansa na zmianę jakościową całego systemu 
i dostosowanie go do wymogów współczesnego rynku. Dotychczas szkolnictwo zawodowe w Polsce 
tkwiło w inercji, a teraz możemy dorównać naszym  europejskim partnerom. 

W wymiarze lokalnym – to korzyści dla szkół  i instytucji publicznych zajmujących się kształceniem 
zawodowym. Szkoły te nie są już „gorsze”, zyskały status placówek nowocześnie wyposażonych, 
utrzymujących żywy kontakt ze światem, oferujących kwali*kacje i umiejętności dostosowane do 
zmieniającego się rynku pracy. 

W wymiarze indywidualnym  - dla młodego człowieka – możliwość nauki języka, poznania innej 
kultury, zdobycia kwali*kacji i wykształcenia uznawanych we wszystkich krajach wspólnoty to szansa 
na to, że może żyć i pracować w każdym miejscu na terenie UE. Mobilność zawodowa i terytorialna 
jest ważna ze względu na pogłębiające się bezrobocie dotyczące głównie ludzi młodych. 

Bibliogra)a:
1. Program kapitał Ludzki 2007 – 2013. Fundusze Europejski 2007 – 2013. Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, [dostęp 30.09.2013], dostępny w Internecie:
2. [http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/strony/funduszeeuropejskie.aspx] 
3. Leonardo da Vinci. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, [dostęp 30.09.2013], dostępny 

w Internecie: http://www.frse.org.pl
4. Maziarska M. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa 2004
5. Europejski Fundusz Społeczny – korzyści dla sektora edukacji w Polsce. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.
6. Korzystajmy z doświadczeń. Międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy 

efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego. ZSB nr 1, Płock 2011.
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EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa Twoje szanse na rynku pracy!!! 
- tak brzmi hasło na o*cjalnej stronie internetowej1 , i tak jest istotnie. Europass powstał z inicjatywy 
Komisji Europejskiej2, pozwala przedstawić własne umiejętności i kompetencje w jasny, ujednolicony 
i zrozumiały dla wszystkich sposób. Pozwala na lepszą prezentację kwali*kacji i umiejętności 
zawodowych każdemu obywatelowi Europy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz krajach kandydujących. 

Europass to portfolio składające się z pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie 
na obszarze całej Europy. W jego skład wchodzą:

Europass - CV
Europass - Paszport Językowy
Europass - Mobilność
Europass - Suplement do Dyplomu
Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwali*kacje Zawodowe

Europass - CV - jego formularz jest dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej na stronach 
portalu internetowego europass.cedefop.europa.eu .Dokument jest tak skonstruowany, aby ułatwić 
wyeksponowanie mocnych stron jego posiadacza, a tym samym zwiększyć szanse na wywarcie 
dobrego wrażenia u potencjalnego pracodawcy. Dodatkowo szczegółowa instrukcja wypełniania 
pomaga każdemu stworzyć, krok po kroku, profesjonalne CV. Po wypełnieniu formularza on-line 
można także zapisać go na dysku i przesłać pocztą elektroniczną lub wydrukować w tradycyjnej 
formie. Warto zauważyć, że przygotowując Europass CV należy zachować podaną strukturę formularza, 
czcionkę i układ gra*czny - to również jest ważne dla ujednolicenia formularza.

Aby ułatwić przygotowanie CV na stronie europass.frse.org.pl istnieje narzędzie pomagające 
określić posiadane umiejętności i kompetencje (Europass+2) oraz dokładna instrukcja, jak wypełniać 
poszczególne rubryki. 

Z punktu widzenia pracodawcy Europass CV w przejrzysty sposób prezentuje wykształcenie, 
umiejętności, kwali*kacje oraz doświadczenie zawodowe,  wskazuje gdzie i w jaki sposób posiadana 
przez kandydata wiedza i umiejętności były wykorzystywane oraz umożliwia pracodawcy porównanie 
kwali*kacji kandydatów pochodzących z różnych krajów UE.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku mają możliwość przygotować Europass CV 
na lekcjach przedsiębiorczości, specjalistycznych zajęciach komputerowych oraz podczas zajęć ze 
szkolnym doradcą zawodowym. Ćwiczą wypełnianie formularza, określanie swoich kompetencji 
i umiejętności, pracują nad formą gra*czną i estetyczną dokumentu.

Europass - Paszport Językowy to kolejny z dokumentów z Portfolio Europass. Pozwala na 
samodzielną, precyzyjną ocenę własnych umiejętności językowych. Ocena umiejętności jest 
dokonywana na podstawie tabeli samooceny (opracowanej przez Radę Europy) na różnych 
poziomach: podstawowym, samodzielności i biegłości w zakresie słuchania, czytania, pisania, 
porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi. Przy każdej pozycji i poziomie 
podany jest dokładny opis pożądanych umiejętności, korzystając z którego osoba wypełniająca 
formularz z łatwością dokona samooceny. W dokumencie tym zamieszcza się także informacje 
o etapach i formach kształcenia oraz wykorzystania języka obcego, tzw. „biogra*ę językową”.

1   http://europass.frse.org.pl/

2  Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 roku i obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2005 roku.

Na uwagę zasługuje fakt, że dokument Europass - Paszport Językowy umożliwia wykazanie 
się umiejętnościami nabytymi w procesie samokształcenia czy poprzez doświadczenia. Jest to 
szczególnie istotny i przydatny dokument dla osób nie mogących potwierdzić znajomości języka 
obcego zdanymi egzaminami czy certy*katami. 

Europass - Paszport Językowy jest częścią Europejskiego Portfolia Językowego (wraz z biogra*ą 
językową i dossier - czyli wyborem prac i dokumentów autora Europejskiego Portfolia Językowego), 
które ma na celu wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się języków obcych i poznawania 
innych kultur. Tak jak poprzedni dokument, Europass Paszport Językowy jest dostępny we wszystkich 
językach UE, można samodzielnie wypełnić go on-line i wydrukować. Przy tworzeniu dokumentu 
obowiązują trzy podstawowe zasady: należy zachować podany układ formularza, pisać zwięźle 
jasnym, zrozumiałym językiem oraz uważnie przeczytać gotowy formularz w celu uniknięcia błędów. 

Europass - Paszport Językowy to dokument prezentujący stopień znajomości zgodnie z jednolitymi 
kryteriami przyjętymi na obszarze całej Unii Europejskiej. Ułatwia pracodawcy dokonanie oceny 
kompetencji językowych kandydata do pracy , a posiadaczowi umożliwia dokonanie samooceny 
znajomości danego języka. Określa precyzyjnie poziom znajomości poszczególnych języków, 
a przede wszystkim umożliwia prezentację umiejętności językowych zarówno potwierdzonych 
certy*katami jak i nabytych przez własne doświadczenia.

Dokument Europass - Suplement do Dyplomu stworzono po to, aby zwiększyć na europejskim 
rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie. Dostarcza pełnych informacji 
na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także 
szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych.

Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu 
przez stosowne instytucje w innych krajach, ale umożliwia potencjalnemu pracodawcy porównanie 
kwali*kacji kandydatów pochodzących z różnych państw. Europass - Suplement do Dyplomu 
wydawany jest przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za 
dyplom. 

Dokument ten ułatwia pracodawcy zrozumienie zakresu wiedzy i kompetencji zdobytych przez 
posiadacza dokumentu, określa poziom, treść i status studiów ukończonych przez niego oraz 
prezentuje szczególne osiągnięcia właściciela dokumentu, informuje o uprawnieniach zawodowych 
jego posiadacza.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwali)kacje Zawodowe3  może 
otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający 
kwali*kacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wydawany jest bezpłatnie przez 
instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Suplement jest wydawany nieodpłatnie w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, 
również w wersji angielskiej. Ciekawe jest, że w dokumencie tym są podane warunki zdania egzaminu 
potwierdzającego kwali*kacje zawodowe, co niewątpliwie ułatwia zadanie pracodawcy. Znajduje się 
tam także informacja o możliwości dostępu do następnego poziomu kształcenia („Jeżeli posiadacz 
dyplomu uzyskał świadectwo dojrzałości, może kontynuować kształcenie w szkole wyższej”).

Ponadto w kształceniu zawodowym funkcjonują jeszcze inne dokumenty:
Europass  - Suplement do Świadectwa Czeladniczego, wystawiany przez izby rzemieślnicze 

3   Podstawą prawną funkcjonowania  dokumentu Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwali*kacje Za-
wodowe jest Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie za-
sad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich 
sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagra-
nicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
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osobie, która zdała egzamin czeladniczy i uzyskała Świadectwo czeladnicze. Wydawany jest 
nieodpłatnie w języku polskim oraz na życzenie w języku angielskim, a jego wzór określa 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
Europass  - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego wystawiany przez izby rzemieślnicze 
osobie, która zdała egzamin mistrzowski i uzyskała Dyplom mistrzowski. Wydawany jest 
nieodpłatnie w języku polskim oraz na życzenie w języku angielskim, a jego wzór określa 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej4. 

Suplementy te zawierają szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez 
posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, 
z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE 
może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów.

 
Wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymają do niego taki sam suplement. Struktura 

dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplemencie 
dodatkowo umieszcza się numer dyplomu oraz nazwisko i imię posiadacza. Suplement nie zastępuje 
dyplomu, jest ważny tylko razem z nim. Suplementy nie uprawniają do formalnego uznania dyplomu 
przez instytucje w innych krajach.

Suplementy są źródłem informacji o pro*lu umiejętności, jaki posiada osoba legitymująca 
sie odpowiednim dokumentem potwierdzającym kwali*kacje zawodowe, ułatwia pracodawcy 
zrozumienie znaczenia dokumentu kwali*kacyjnego, wzmacnia prestiż *rmy na rynku krajowym 
i międzynarodowym oraz wskazuje zawody dostępne dla posiadacza dokumentu.

Dokument Europass - Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, 
odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego określanego 
mianem europejskiej ścieżki kształcenia. Europejska ścieżka kształcenia to na przykład praktyka 
zawodowa w przedsiębiorstwie, semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany 
czy praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie - jedną w kraju 
pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania 
ścieżki, określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju 
przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, *rmy, organizacje 
pozarządowe, itd. W przypadku uczniów ZSB nr 1 partnerem jest Internationaler Bund.

Dokument Europass - Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską 
ścieżkę kształcenia za granicą, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Instytucją wydającą 
dokument jest instytucja wysyłająca osobę na staż/praktykę/okres nauki za granicę, czyli w przypadku 
naszych uczniów Zespół Szkół Budowlanych nr 1. Dokument Europass - Mobilność wypełnia partner 
wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą. 
Może być wypełniany w dwóch wersjach językowych - w języku polskim i w języku obcym i jest 
wydawany bezpłatnie.

Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej 
instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

4   Podstaw prawna funkcjonowania  dokumentów Europass  - Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Europass  - 
Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w spra-
wie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez ko-
misje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 

Zawiera informacje dotyczące posiadacza dokumentu Europass-Mobilność (imię i nazwisko, 
adres, data urodzenia, obywatelstwo). W tej części dokumentu jest miejsce na zdjęcie, które można 
wkleić na wydrukowany już dokument lub zamieścić elektronicznie. Pozostałe elementy to nazwa 
organu wydającego (Krajowe Centrum Europass), data wydania oraz numer nadany przez Krajowe 
Centrum Europass, informacje na temat partnerów będących organizatorami danego wyjazdu. 

Następnym elementem  dokumentu Europass-Mobilność jest krótki opis inicjatywy edukacyjnej, 
w ramach której zorganizowany został dany wyjazd zagraniczny, wskazany cel wyjazdu, poziom 
kształcenia realizowanego w kraju przez posiadacza dokumentu wraz z informacją o kwali*kacjach 
(dyplom, stopień lub świadectwo), które można uzyskać w wyniku tego kształcenia, a także nazwę 
programu, w którego ramach zorganizowano dany wyjazd oraz czas jego trwania.

Najistotniejsze są kolejne informacje - opis wykonywanych czynności i zadań oraz umiejętności 
i kompetencji (zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych, w zakresie obsługi komputera 
i innych.) zdobytych przez posiadacza Europass-Mobilność w trakcie wyjazdu zagranicznego. Opis 
umiejętności i wiedzy jest szczegółowy , i dokładnie odzwierciedla wartość dodaną wynikającą 
z danego doświadczenia edukacyjnego, np. przedstawia dokonane postępy, poziom osiągniętych 
umiejętności, a także zawiera ewentualne oceny czy informacje o sprawdzianach lub testach. 

Europass-Mobilność to dokument, który potwierdza okresy nauki, stażu lub praktyki zawodowej 
realizowanej za granicą po 01 stycznia 2005 r. w ramach wyjazdu zorganizowanego, dokumentuje 
poziom wiedzy, umiejętności i kwali*kacje zdobyte za granicą w języku polskim i obcym, ułatwia 
pracodawcy ocenę umiejętności, kwali*kacji lub poziom wiedzy zdobytej za granicą przez posiadacza 
dokumentu, jest dostępny dla każdej osoby podejmującej naukę za granicą, niezależnie od wieku, 
poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego.

Portfolio Europass wyrównuje szanse polskich kandydatów na europejskim rynku pracy, ułatwia 
pracodawcom dokonanie oceny kompetencji, umiejętności właściwych dla zawodów, dokumentuje 
poziom wiedzy, umiejętności i kwali*kacji zdobytych za granicą. Każdy z tych dokumentów umożliwia 
obywatelom Europy prezentację swoich kwali*kacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny 
i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy i stwarza nowe możliwości kształcenia 
, i zdobywania doświadczeń za granicą. Pracodawcy zaś, dzięki Portfolio Europass mogą lepiej ocenić 
potencjalnych pracowników i porównać kwali*kacje kandydatów pochodzących z różnych krajów UE.
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