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Projekt pn. ,,Nowa jakość kształcenia”, realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu 
oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia 
się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się 
przez całe życie – projekty konkursowe   
 
Wnioskodawca: PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm; 
 
Beneficjenci: nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu z województwa lubelskiego; branże – budowlana, mechatroniczno – mechaniczna, 
informatyczna, elektroniczna oraz elektrotechniczna. ŁĄCZNIE 54 OSOBY, w tym 8% kobiet; 
 
Potrzeba realizacji projektu wynika z braku możliwości permanentnego doskonalenia 
nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
dostosowanego do wymogów nowoczesnej gospodarki. Szybki postęp technologiczny, 
ograniczony dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych, powodowany ich ścisłą 
ochroną, a także brak możliwości ich praktycznego poznawania zamykają nauczycielom drogę 
do skutecznego samokształcenia, a tym samym awansu zawodowego – ze szkodą dla jakości 
wiedzy i umiejętności zawodowych przekazywanych uczniom. Niedofinansowanie 
szkolnictwa zawodowego oraz niski poziom wynagradzania nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu, zwłaszcza na terenie Lubelszczyzny, nie motywuje nauczycieli do podnoszenia 
swoich umiejętności zawodowych, przez co nie będzie możliwe przywrócenie właściwej rangi 
szkolnictwa zawodowego w Polsce. Przy wyborze treści i metod wsparcia PWSZ w Chełmie 
wzięła pod uwagę cele przyświecające zakładanej przez MEN reformie szkolnictwa 
zawodowego, w tym: wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwojowego szkół, poprzez 
wytypowanie kierunków kształcenia, dostosowanych do współczesnego rynku pracy, 
zwiększenia udziału kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych pod kątem poszerzania 
wiedzy i kwalifikacji oraz położenie szczególnego nacisku na praktyczny aspekt kształcenia, 
pod kątem wprowadzanej na rynek innowacyjności. 

 

CELE PROJEKTU 

Główny cel projektu: 

Projekt ma na celu realizację pilotażowego programu doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu                             
z województwa lubelskiego, poprawę standardów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 
o profilu mechaniczno-mechatronicznym, budowlanym, informatycznym, 



 

elektrotechnicznym i elektronicznym w województwie lubelskim, poprzez aktualizację                   
i podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej 
nauki oraz wypracowanie pilotażowego programu doskonalenia zawodowego.  

Cele szczegółowe: 

 Wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli instruktorów, 
wpływającego na podniesienie standardów kształcenia zawodowego; 

 Poszerzenie wiedzy nauczycieli i instruktorów zakresie najnowszych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, stosowanych w przemyśle; 

 Wzbogacenie wiedzy nt. możliwości metodycznych z uwzględnieniem nowoczesnych 
narzędzi multimedialnych i wizualnych; 

 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez 
upowszechnienie wypracowanych rozwiązań; 

 Zwiększenie udziału kształcenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych 
formie kształcenia zawodowego; 

 
 
Działania projektowe:  

1. Wyjazdy na targi branżowe – marzec – listopad 2011r.; 
2. Branżowe seminaria przedmiotowe (budowlane, mechatroniczno- 

mechaniczne, informatyczne, elektroniczne, elektrotechniczne; marzec-październik 
2011, z przerwą wakacyjną); 

3. Praktyki zawodowe  w przedsiębiorstwach (wg branż) – czerwiec-wrzesień 
2011r.; czas trwania: 14 dni roboczych, w trybie ciągłym, bądź przerywanym, zakłada 
się uczestnictwo co najmniej 6 firm, wybranych w procedurze zamówień publicznych); 

4. Branżowe prezentacje innowacyjnych przedsiębiorstw;  kwiecień-listopad 
2011r.                                                          

5. Warsztaty metodyczne dla uczestników z poszczególnych branż; kwiecień – 
listopad 2011r.;  

 
Informacje dodatkowe:  
- termin realizacji projektu – 1 stycznia 2011 r.- 31 grudnia 2011r. ; 
- wartość projektu – 961 262,00 PLN 
 
 
 

 
Osoby do kontaktu: 
Iwona Lasek-Surowiec, Elżbieta Czmielewska  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 
Biuro Wniosków i Projektów 
strona internetowa projektu: http://pwsz.chelm.pl/fundusze_ue/index.php?id=017 
isurowiec@pwsz.chelm.pl, eczmielewska@pwsz.chelm.pl 
ul. Pocztowa 54, pokój 102 
tel. 82 562 06 02, 512 254 324 


