
Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych  

ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 

Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 



2006 - 2007 

Realizator:  
Warmińsko – Mazurski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  
 



Projekt obejmował dwie 
tygodniowe wizyty studyjne   
w Niemczech.  

W projekcie uczestniczyło ze szkoły czterech nauczycieli. 
 

Organizacją przyjmującą był   IB – Międzynarodowy Związek 
Niezależna Organizacja na Rzecz Pracy z Młodzieżą, Pracy 
Socjalnej i Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą.  
 



Program obejmował wizyty: 
 
  w ośrodku kształceniowym IB we Frankfurcie nad Odrą, 
  w Centrum Kształcenia Praktycznego   Markisch – Oderland 
     w Strasbergu, 
  w Instytucie LISUM w Ludwigsweld i Rejonowym Wydziale 
    Edukacji we Frankfurcie, 
  w Szkole Zawodowej ze specjalnym wsparciem  
    pedagogicznym prowadzonej przez IB w Neuenhagen, 
  w Centrum Edukacji, Kultury i Czasu Wolnego „Die Arche” 
     w Neuenhagen. 
 



Uczestnictwo w projekcie pozwoliło nauczycielom  
na zapoznanie się  
 
 z systemem kształcenia zawodowego w Brandenburgii, ze szczególnym  
   uwzględnieniem kształcenia uczniów wymagających specjalnego wsparcia, 

 
 z systemem doradztwa zawodowego, 

 
 z formami nadzoru pedagogicznego i doskonalenia zawodowego  
    w Niemczech, 

 
 ze strukturą i rolą organizacji IB w kształceniu zawodowym, 

 
 z pracą instytucji wspierających i wspomagających pracę nauczyciela, 

 
 z metodami kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych, 

 
 ze sposobami rozwiązywania problemów uczniów mających trudności w nauce 
    w Niemczech. 

 
 



W ramach wizyt  zorganizowane były seminaria i warsztaty 



 
obserwacje zajęć kształcenia zawodowego w wielu zawodach 



spotkania integracyjne. 



Uczestnicy projektu mieli możliwość zwiedzania 
Frankfurtu, Berlina i Poczdamu. 
 



2009 - 2010 

Realizator:  
Mazurski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Ełku  
 



W projekcie uczestniczyli zarówno nauczyciele jak i uczniowie.  
 
W ramach projektu siedmiu nauczycieli zostało przygotowanych 
do wykorzystania tablicy interaktywnej  i interaktywnego 
oprogramowania w dydaktyce nauczanych przedmiotów oraz  
w czasie zajęć pozalekcyjnych. 
 
 

 

Uczniowie poprzez udział  w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, mieli możliwość  rozwijania  
swoich umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. 

javascript: window.close()


Grupa uczniów technikum w zawodzie technik ekonomista 
została przygotowana do uzyskania Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych ECDL , uczestnicząc  
w pozalekcyjnych zajęciach komputerowych wspieranych  
e – learningiem. 
 

Uzyskany przez nich Certyfkat ECDL poświadcza, że jego 
posiadacz ma odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające 
efektywne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej.  



2010 - 2011 

Realizator:  
Fundacja  na Rzecz Budowy 
Społeczeństwa Opartego na Wiedzy 
„Nowe Media” w Olsztynie  
 



 
         W projekcie uczestniczył  jeden nauczyciel. 
 
 
Projekt obejmował  
 
pięciodniowe przygotowanie do zajęć praktycznych,  
   tzw. stażu zawodowego  

(zapoznanie się z organizacją pracy w kuchni i jej wyposażeniem, 
poznanie podstawowych wywarów do zup i sosów oraz sposobów 
ich przygotowania, towaroznawstwa surowców kulinarnych i 
technik ich obróbki termicznej) 

http://www.enskwm.fnm.pl/content/files/images/gallery_-site-galerie-gallery_1306100384_2011-05-22/n800x400x/IMG4126.JPG
http://www.enskwm.fnm.pl/content/files/images/gallery_-site-galerie-gallery_1306100384_2011-05-22/n800x400x/P1010612.JPG
http://www.enskwm.fnm.pl/content/files/images/gallery_-site-galerie-gallery_1309268125_2011-06-28/n800x400x/DSC01053.JPG


dwutygodniowe praktyki w profesjonalnych kuchniach 
restauracyjnych i hotelowych  

 

(zapoznanie się z organizacją pracy kuchni zimnej i gorącej, 
z organizacją bankietów) 
 

http://www.enskwm.fnm.pl/content/files/images/gallery_-site-galerie-gallery_1318328572_2011-10-11/n800x400x/DSC2685.JPG
http://www.enskwm.fnm.pl/content/files/images/gallery_-site-galerie-gallery_1309268125_2011-06-28/n800x400x/DSC01239.JPG


             Uczestnictwo w projekcie umożliwiło nauczycielowi  
przedmiotów zawodowych aktualizację i pogłębienie wiedzy  
i umiejętności zawodowych oraz podniesienie poziomu jego 
kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych. 
  
 

http://www.enskwm.fnm.pl/content/files/images/gallery_-site-galerie-gallery_1306100384_2011-05-22/n800x400x/IMG4346.JPG


2010 - 2011 

Realizator:  
TRISKELION – szkolenia, doradztwo, 
zarządzanie. Olsztynie  
 



Projekt obejmował uczestnictwo w kursach specjalistycznych: 

oraz odbycie praktyki w renomowanych restauracjach. 

 „Weekend z szefem kuchni” 

„Smaki nowoczesnej gastronomii” 

„Tajemnice czekolady” 

„Potrawy z dziczyzny” 



Zwiększając swoje  umiejętności praktyczne, nabywając nową 
wiedzę i zapoznając się z obowiązującymi trendami w branży 
gastronomiczno-turystycznej nauczyciel miał możliwość  
podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. 



  
 
 

Nabyte umiejętności pozwoliły również nauczycielowi 
unowocześnić i urozmaicić warsztat dydaktyczny oraz osiągnąć 

lepsze wyniki nauczania. 
 



2011 - 2012 

Realizator: 
Centrum Promocji Podlasia  
w Białymstoku  
 



Projekt skierowany był do nauczycieli przedmiotów zawodowych  
w szkołach ponadgimnazjalnych o kierunku hotelarstwo lub obsługa ruchu 
turystycznego.   

Ze szkoły brały w nim udział dwie 
nauczycielki. 



Projekt obejmował: 

  42 godziny szkoleń teoretycznych 

    80 godzin staży w hotelach i obiektach 
hotelarskich realizowanych w województwie 
warmińsko – mazurskim i podlaskim, 

  40 godzin zagranicznych staży 
     szkoleniowo – studyjnych. 



Uczestnictwo w szkoleniach i stażach umożliwiło nauczycielom 
podniesienie umiejętności, kompetencji i wiedzy zawodowej, dotyczącej  
branży hotelarskiej i obsługi ruchu turystycznego w zakresie 
kompleksowej obsługi gościa hotelowego i turysty. 



Zdobycie przez nauczycieli doświadczenia zawodowego  
w branży hotelarskiej i obsługi ruchu turystycznego 
zapewniło podniesienie poziomu wykształcenia przyszłych 
kadr, co gwarantuje rozwój danej branży i jest zgodne z 
trendami panującymi na rynku pracy. 



2011 - 2012 

Realizator: 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Suwałkach  
 



Celem projektu było 
doskonalenie zawodowe 
nauczycieli przedmiotów 
zawodowych w kierunku 
budownictwo w zakresie  
nowych technologii 
stosowanych w budownictwie 
poprzez udział w stażach  
w firmach budowlanych. 
 

W projekcie uczestniczyła jedna nauczycielka. 



Projekt obejmował: 
 
30 godz. szkolenia  teoretycznego  
 
24 godz. szkolenia z metodyki nauczanego 
przedmiotu  
 
18 godz. ćwiczeń laboratoryjnych 
 
120 godz. zajęć praktycznych  
(staże w przedsiębiorstwach budowlanych). 



Udział w projekcie umożliwił nauczycielowi zwiększenie poziomu 
wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii 
stosowanych w firmach budowlanych, aktualizację wiedzy, 
podniesienie jakości nauczania oraz rozwinięcie współpracy 
środowiska szkolnego z przedsiębiorcami branży budowlanej. 



2012 - 2013 

Realizator: 
Spółdzielnia Edukacyjna „P – TKM” 
w Sztumie  

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

http://gospodarka.ptkm-projekty.pl/


Do udziału w projekcie zostało zgłoszonych dwóch nauczycieli 
przedmiotów zawodowych.  
 
Cel projektu:  
 Podniesienie i uaktualnienie wiedzy nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, zgodnie ze zmieniającymi się technologiami  
i strukturami instytucji rynku pracy. 
 Poprawa współpracy między szkołami a rynkiem pracodawców  
w obszarze kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia 
praktycznego. 
  
Forma realizacji:  
- odbycie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych staży 
zawodowych w formie 2 tygodniowych praktyk branży turystycznej z 
hotelarstwem, 
- 60 godzinne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe 
nauczycieli . 
  
 



14 – 20  X  2012 

Realizator:  
Starostwo Powiatowe w Ostródzie  
 



Cele projektu: 
 
• Porównanie  polskiego  i  hiszpańskiego systemu kształcenia 
zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii. 
 
•Wymiana doświadczeń  zawodowych. 
 
• Podniesienie  kompetencji zawodowych  nauczycieli   
w zakresie kształcenia zawodowego w hotelarstwie i gastronomii. 
 

 



Projekt obejmował  

tygodniową wizytę studyjną   

w hotelach, restauracjach  

i szkołach gastronomicznych  

w Granadzie i Cordobie  

w Hiszpanii. 



Wizyty w hotelach  



Wizyty w restauracjach  



Wizyty w  szkołach gastronomicznych  



Uczestnicy projektu mieli możliwość  
zwiedzania Granady i Cordoby   



rozkoszowania się kuchnią hiszpańską 

przy rytmach Flamenco 

oraz kąpieli w łaźniach  



24 III – 04  IV  2014 

Realizator:  
Piekarnia Cukiernia  Marek Szabelski 
w Pieckach    
 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

https://www.google.pl/url?q=https://www.facebook.com/Piekarnia.Cukiernia.Marek.Szabelski?hc_location=timeline&sa=U&ei=OF5nU5P6B4LfOL6cgOgE&ved=0CDcQ9QEwBQ&usg=AFQjCNEd37crimXDtNKJx2WXwhMRJbdB7w


Celem projektu było wypracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami  
i szkołami zawodowymi, nowego podejścia do nauczania praktycznego w branży 
piekarsko-cukierniczej w kompleksowej technologii „ od pola do stołu” oraz podniesienie 
kwalifikacji profesjonalnych nauczycieli zawodowych z całej Polski.  



Celami szczegółowymi było wypracowanie 
skutecznych rozwiązań rozwoju kwalifikacji 
profesjonalnych nauczycieli przedmiotów 
zawodowych poprzez praktyki  
w przedsiębiorstwach branży piekarsko-
cukierniczej i ich upowszechnienie. 
 



Nauczyciele  mieli możliwość pogłębienia wiedzy 
dotyczącej aktualnie stosowanych technologii , 
sprzętu, organizacji  w rzeczywistych warunkach pracy 
przedsiębiorstwa  oraz zdobycia dodatkowych 
praktycznych umiejętności zawodowych związanych  
z technologią piekarsko-cukierniczą w kompletnym 
systemie produkcji.  


