
 

Projekt "Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości" 
dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

 

Konferencja podsumowująca projekt 
„Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości” 

realizowany w ramach programu Erasmus+ 

 

Termin - 27.04.2017r. 

Miejsce – Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a w Zabrzu 

 
PROGRAM KONFERENCJI: 
 
1030 - rejestracja uczestników; przekazanie biuletynu projektu 
 
1100 - rozpoczęcie konferencji – Pani Justyna Zdunek 
 - wystąpienie lidera konsorcjum, dyrektora CKPiU Pana Ryszarda Grucy 

  
 - wystąpienie Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik 
 - wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zabrze Pana Mariana Czochary 
 - wystąpienie Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Urszuli Koszutskiej 

 
 - wykład „Od miasta przemysłowego do kreatywnej metropolii” - Zastępca Dyrektora 
 Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr hab. Robert Pyka 
 
 - podsumowanie realizacji projektu „Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej  
 rzeczywistości” - koordynator Pani Mariola Jakubiec-Gawron 
 
 - rezultaty projektu w oczach jego uczestników – wystąpienia uczniów i nauczycieli 
 
 - program Erasmus+ w Zabrzu na różnych poziomach edukacyjnych – prezentacje realizacji  
 projektów: Przedszkole nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 16 
 
 - podsumowanie konferencji – Naczelnik Wydziału Oświaty UM w Zabrzu Pani Ewa Wolnica 
 
Poczęstunek. 
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INFORMACJA O PROJEKCIE: 

• Program Erasmus+ 

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

• Tytuł projektu: „Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości” 

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

• Czas realizacji projektu: 01.06.2015r. - 31.05.2017r. 

• Beneficjenci - uczniowie i pracownicy pięciu zabrzańskich szkół i placówek kształcących 
zawodowo, które utworzyły konsorcjum: 

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu - lider konsorcjum, 
- Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego im. prof. Sylwestra Kaliskiego, 
- Centrum Edukacji w Zabrzu, 
- Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu im. prof. J. Groszkowskiego, 
- Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu. 

• Zagraniczny partner konsorcjum -Stowarzyszenie ASEMKA z miasta Saint-Étienne we Francji 
• Całkowita kwota dofinansowania: 143 076,00 Euro 
• Główny cel projektu - rozwój i racjonalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w ramach 

kształcenia dualnego, pozwalające na wprowadzenie zmian w organizacji kształcenia 
zawodowego przez członków konsorcjum oraz wykorzystanie doświadczeń zawodowych 
przez uczestników w ich przyszłej pracy. 

• Cele szczegółowe projektu: 
1. Zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy 
i umiejętności z zakresu funkcjonowania i realizacji dualnego systemu kształcenia 
w postindustrialnej rzeczywistości. 
2. Zdobycie przez uczniów umiejętności zwiększających ich szansę na zatrudnienie na polskim 
i europejskim rynku pracy. 
3. Rozwój osobisty uczestników projektu, w tym zwiększenie znajomości dwóch języków 
obcych (angielski i francuski). 
4. Zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników projektu 
poprzez obcowanie z innymi kulturami. 
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REALIZACJA I REZULTATY PROJEKTU: 

W stażach zawodowych wzięło udział 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, 
technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. Uczniowie odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe we francuskim środowisku pracy, 
gdzie poznali i przećwiczyli umiejętności praktyczne wymagane w danym zawodzie, co pozwoli im 
stać się lepszymi fachowcami w swojej dziedzinie. Pierwsze doświadczenia w nowych warunkach 
zawodowych i społecznych ułatwią im przejście z ławy szkolnej na stanowisko pracy i  otworzyły ich 
na kulturę Francji i Europy, z zachowaniem tożsamości regionalnej i kulturowej. 

W job shadowingu (wizycie obserwacyjnej) systemu dualnego uczestniczyło 24 pracowników 
związanych z kształceniem zawodowym, w tym dyrektorzy szkół wchodzących w skład konsorcjum, 
nauczyciele różnych branż, doradcy zawodowi oraz osoby organizujące kształcenie praktyczne. 
Obserwowali oni we francuskich instytucjach kształcenia zawodowego organizację kształcenia 
dualnego, zasady współpracy na linii szkoła - przedsiębiorstwo i wykorzystanie zasobów 
przedsiębiorstw do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach, poznali również nowe metody 
uczenia zawodu. Zwiększyła się świadomość kadry zarządzającej szkołami dotycząca wdrażania 
nowoczesnego kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym. Udział w projekcie 
przyczynił się także do znacznego wzrostu osobistych kompetencji zawodowych i językowych 
uczestników (język angielski zawodowy i język francuski) oraz umożliwiających nawiązanie kontaktów 
z partnerami francuskimi do realizacji innych projektów. 
Zdobyte umiejętności zostały potwierdzone certyfikatami oraz dokumentami Europass. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt "Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości" 
dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

Projekt "Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości" 
dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

 


