
 
 

Projekt Leonardo da Vinci   

„Doradztwo zawodowe i praktyki jako wsparcie w prze jściu słuchaczy IVET 

(kształcenia zawodowego) na rynek pracy”  

(GAP - Guidance And job Placement services for a better transition of IVET students 

into the labour market) 

Numer projektu: 2013-1-IT1-LEO04-04120 7 

Projekt dotyczy wymiany doświadczeń instytucji partnerskich w zakresie doradztwa 
zawodowego oraz sposobów realizacji praktyk zawodowych. Głównym celem jest 
wzrost poziomu usług doradztwa zawodowego dla uczniów/słuchaczy w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym (IVET - initial vocational education and training) oraz dla 
praktykantów, w tym także lepsze dostosowanie tych usług do oczekiwań 
interesariuszy. Realizacja projektu przyczyni się do powiększenia wiedzy na temat 
narzędzi i metod stosowanych w krajach partnerskich w kontekście doradztwa 
zawodowego oraz sposobów organizacji praktyk zawodowych poprzez pokazanie 
możliwych do naśladowania przykładów i wzorów działania. 
 
Zaangażowane instytucje: 
 

1. Roros videregaende skole, Roros Norwegia - koordynator 

2.  Formation PME Liege-Huy-Waremme, 
LIEGE 

Belgia -partner 

3. Śląska Fundacja Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Polska-partner 

 
 

 

 

 

 

 



Idea projektu powstała podczas Seminarium Kontaktowego Leonardo da Vinci, które 
miało miejsce w Dubrovniku w październiku 2012 roku. 

Planowane działania przewiduj ą: 

• analizę i opis istniejącej sytuacji w krajach partnerskich w przedmiotowym 
obszarze, w tym również w kontekście systemu pomocy w przejściu od szkoły 
do życia zawodowego, 

• opracowanie kwestionariuszy ankiet i przeprowadzenie badań ankietowych 
wśród uczniów/słuchaczy oraz pozostałych interesariuszy (np. wśród 
szkoleniowców, trenerów, doradców zawodowych) oraz, na ich podstawie, 
przygotowanie odpowiednich materiałów i raportów, które będą stanowiły 
pomoc, 

• opracowanie przewodnika/skryptu dla doradców zawodowych i nauczycieli 
zawierającego opisy dobrych praktyk z każdego z trzech zaangażowanych 
krajów oraz wywiady lub/i wideo ukazujące rzeczywiste, pozytywne historie 
młodych ludzi (praktykantów, uczniów, słuchaczy) 

 

Planowane rezultaty i produkty obejmuj ą:  

• przewodnik dla nauczycieli i doradców zawodowych zawierający opisy 
dobrych praktyk w kontekście międzynarodowym (główny produkt dostępny 
online w postaci pliku PDF),  

• raporty na temat istniejącej sytuacji w krajach partnerskich,  

• kwestionariusze ankiet,  

• raporty z badań ankietowych,  

• materiały upowszechniające projekt 

• stronę internetową projektu. 

 

III Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu miało miejsce w Gliwicach, 
w dniach 04-05 czerwca 2014. Podczas konferencji, goście odwiedzili m.in. Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” (fot. ponizej). 

 

 


