„Innowacyjna edukacja – nowe
możliwości zawodowe”

Kielce, 1 października 2019
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Projekt jest efektem uczestnictwa
Województwa Świętokrzyskiego w
Inicjatywie Catching-up Regions (Lagging
Regions)

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji
działań zawartych w Action Planie - 14 kwietnia 2016 r.

Projekt jest efektem uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w
Inicjatywie Catching-up Regions (Lagging Regions)

Działania zawarte w Action Planie, przyjętym i podpisanym w 2016 r.
✓ Działanie 1: Wdrożenie dualnego systemu kształcenia zawodowego
✓ Działanie 2: Wspieranie przedsiębiorczości na terenach o niewykorzystanym
potencjale
✓ Działanie 3: Ułatwienia dla prowadzenia biznesu – zainicjowanie procesu poprawy
warunków dla zakładania działalności gospodarczej

GRUPA KONSULTACYJNA DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W RAMACH INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

CELEM działania Grupy było zidentyfikowanie barier, hamujących rozwój gospodarczy regionu, a
następnie opracowanie odpowiedniego planu działań, mających za zadanie przyśpieszenie
procesu wyrównania różnic między regionami słabiej rozwiniętymi UE
SKŁAD:

- przedstawiciele Banku Światowego,
- przedstawiciele sektora biznesu,
- instytucje rynku pracy,
- oświata i organy prowadzące szkoły zawodowe,
- przedstawiciele organizacji zrzeszający przedsiębiorców

REZULTATEM prowadzonych spotkań i dyskusji było sporządzenie przez Bank Światowy raportu z
dobrymi praktykami szkolnictwa zawodowego, który trafił do Ministerstwa Rozwoju i Komisji
Europejskiej, w celu efektywnego zaplanowania środków finansowych z Unii Europejskiej

Kształcenie w miejscu pracy w polskich warunkach
Praktyczna nauka
zawodu w
technikum

Praktyki zawodowe

Zwykle tylko 4
tygodnie w cyklu
kształcenia

87% uczniów
odbywa je u
pracodawców

Zajęcia praktyczne

Zwykle 735 godzin
lekcyjnych w
okresie
czteroletnim

tylko 9% uczniów
odbywa je u
pracodawców

Projekt kluczowy „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
➢Okres

realizacji projektu: sierpień 2017 – grudzień 2020

➢Działanie

4.1 Innowacje społeczne

➢Program

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

➢Wartość

projektu: 17 808 774,00 zł

LIDER PROJEKTU:
➢ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
PARTNER PROJEKTU:
➢

Instytut Szkolenia Zawodowego w Austrii (BFI)

CEL PROJEKTU:
podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co
najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w
miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej
koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego. Granty są udzielane na organizację i wdrożenie modelu
opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze
szkół do przedsiębiorstw.
W ramach projektu udzielono 10 grantów na ogólna kwotę:

12 314 079,73 zł z przeznaczeniem dla 591 uczniów

Zorganizowanie
kształcenia praktycznego
dla co najmniej 500
uczniów, przez co
najmniej 2 lata
kształcenia.

co najmniej 40% godzin
zajęć praktycznych w
przedsiębiorstwach

Minimum 25 a
maksymalnie 100
uczniów w ramach
1 grantu
Minimum 5 grantów

Projekt
„Innowacyjna
edukacja –
nowe
możliwości
zawodowe”

Wartość grantu
maksymalnie do
3 mln zł
(w tym 3% wkładu własnego)

Granty I naboru:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach – „Kształcenie w środowisku pracy.
Szkoła-CKP – Pracodawca”:


29 uczestników projektu,



okres realizacji grantu: wrzesień 2018 roku – styczeń 2020 roku




szkoły objęte wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach,
wartość dofinansowania: 263 527,00 zł

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – „Korpus Fachowców – współpraca
ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”:


68 uczestników projektu,



partnerzy: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Fundacja
Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy,



okres realizacji grantu: wrzesień 2018 roku – czerwiec 2020 roku



szkoły objęte wsparciem: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju, Zespół
Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, Zespół Szkół Przemysłu
Spożywczego w Kielcach, Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Kielcach,



wartość dofinansowania: 2 166 896,00zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich – „Model kształcenia dualnego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 1 w Końskich”


28 uczestników projektu



okres realizacji grantu: sierpień 2018 roku – lipiec 2019 roku



szkoła objęte wsparciem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich,



wartość dofinansowania: 277 368,00 zł

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie – „Innowacyjne
zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim”


40 uczestników projektu



okres realizacji grantu: maj 2018 roku – styczeń 2020 roku



szkoły objęte wsparciem: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Ożarowie, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie



wartość dofinansowania: 926 326,50 zł

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach – „Innowacyjny model
kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim”


89 uczestników projektu



okres realizacji grantu: czerwiec 2018 roku – czerwiec 2020 roku



szkoły objęte wsparciem: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół szkół w Chęcinach



wartość dofinansowania: 1 953 036,03 zł

Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach – „Uczeń - Zawodowiec”


61 uczestników projektu



partner: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii



okres realizacji grantu: maj 2018 roku – czerwiec 2020 roku



szkoły objęte wsparciem: Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w
Skarżysku kamiennej, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, Zespół Szkół
Informatycznych w Kielcach,



wartość dofinansowania: 1 303 690,00 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – „Innowacyjny model kształcenia
praktycznego JPD dla kierunku technik informatyk”


68 uczestników projektu



okres realizacji grantu: sierpień 2018 roku – sierpień 2020 roku



szkoły objęte wsparciem: Niepubliczne Technikum w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Niepubliczne Technikum w Opatowie, Niepubliczne
Technikum ZDZ w Kielcach ,



wartość dofinansowania: 1 009 083,20 zł

Granty II naboru – umowy podpisane 3 lipca 2019 r.:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – „Innowacyjny model kształcenie
uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu kieleckiego”
 74 uczestników projektu
 partnerzy: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach
 okres realizacji grantu: sierpień 2019 roku – lipiec 2020 roku
 szkoły objęte wsparciem: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół
Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół szkół w Chęcinach,
 wartość dofinansowania: 1 926 825,00 zł

Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach – „Dualny
model 3D – doradztwo, doskonalenie, doświadczenie”:








99 uczestników projektu,
partnerzy: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Wojska Polskiego w Starachowicach,
Niepubliczne Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim
okres realizacji grantu: wrzesień 2019 roku – czerwiec 2020 roku
szkoły objęte wsparciem: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych
ONZ ZDZ w Kielcach, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Wojska Polskiego w
Starachowicach, Niepubliczne Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim

wartość dofinansowania: 2 390 228,00 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – „Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie
Opatowskim – ver. 2.0”:


37 uczestników projektu,



okres realizacji grantu: wrzesień 2019 roku – czerwiec 2020 roku



szkoły objęte wsparciem: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie, Zespół
Szkół Nr 1 w Opatowie



wartość dofinansowania: 700 700,00 zł

Kształcenie praktyczne uczniów w przedsiębiorstwach od
września 2018 r.

50 firm, m.in.
Defro
Fabet
Odyssey
Hotel
Binkowski
Resort

MESKO S.A.
PKP PLK SA
TVŚ

Koszty w ramach grantów:


Stypendia dla uczniów: nie może przekroczyć

60% średniego wynagrodzenia (brutto)


Koszty ubezpieczeń/ szkoleń BHP



Koszty przygotowania stanowiska



Koszty odzieży / badań lekarskich



Koszty dojazdu (do wysokości opłat za środki transportu
publicznego)



Koszty noclegu (gdy uczeń kształcenie praktyczne będzie
odbywał w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca
zamieszkania)



Koszty opiekuna kształcenia praktycznego



Koszty kursów praktycznych dla nauczycieli (koszty osoby
prowadzącej warsztaty i niezbędne materiały zużywalne)



Inne… (zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe, …)

Doradztwo edukacyjne dla Grantobiorców
Zagadnienia
prawne

• Umowy z
przedsiębiorcami
• Prawa własności
intelektualnej

Zagadnienia
finansowopodatkowe

• Interpretacje
podatkowe,
• rozliczenia z
wykonawcami,
przedsiębiorcami

Zagadnienia
specjalistyczne
z zakresu
edukacji
zawodowej

• dostosowania egzaminów
praktycznych do wymogów
rynku pracy

Doradztwo indywidualne w
zakresie budowania
wizerunku przyszłego
pracownika i pracodawcy

• zmiana wizerunku
absolwentów szkół
zawodowych na
profesjonalnych specjalistów

Doradztwo w
zakresie edukacji
włączającej

• dostosowanie kształcenia
specjalnego w edukacji
ogólnodostępnej do
wymogów rynku pracy
• finansowanie edukacji
osoby z
niepełnosprawnością

Standardowe działania w projekcie


Komitet Sterujący (KE, MR, ME, UMWŚ, Kuratorium, WUP)



Spotkania informacyjne/konferencje



Platforma współpracy grantobiorców



Doradztwo partnera z Austrii (Instytut szkolenia zawodowego)



Targi (uczniowie + przedsiębiorcy)



Opracowanie raportu z koncepcją wdrożenia kształcenia
praktycznego w miejscu pracy



Akcje upowszechniające kształcenia praktyczne

Targi branżowe (uczniowie + przedsiębiorcy)
10 imprez targowych (12 X 2019 – 8 V 2020)
9 szkół
13 kierunków kształcenia
12 pracodawców
+ Giełda Szkół 19-20 marca 2020 r.
17 szkół

Dziękuję za uwagę
Tomasz Janusz
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji
i Rozwoju

