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Projekt "Kształcenie zawodowe - droga do sukcesu" 
zakładał organizację tygodniowej wymiany 

międzynarodowej dla 20 osobowej grupy uczestników, 
którzy bezpośrednio zajmują się kwestiami związanymi 
z kształceniem zawodowym. Inicjatywa ta miała na celu 
wymianę doświadczeo w zakresie szkoleo zawodowych, 

poznanie nowych metod opracowywania szkoleo, 
zapoznanie się z odmiennymi metodami szkoleniowymi 

stosowanymi w krajach obu partnerów oraz zdobycie 
nowych kwalifikacji.



Najważniejszymi celami projektu było:
1. poznanie nowych metod opracowywania 
szkoleo,
2. zapoznanie się z odmiennymi metodami 
szkoleniowymi,
3. wymiana doświadczeo w zakresie szkoleo 
zawodowych,
4. zdobycie nowych kwalifikacji



Grupę uczestników projektu stanowiło 20 osób związanych ze szkoleniami 
zawodowym osób kształcących się w różnych zawodach rzemieślniczych. Byli 
to:
• pracownicy działu oświaty katowickiej Izby Rzemieślniczej zaangażowani w 
kształcenie czeladników i mistrzów, 
• pracownicy Izby odpowiedzialni za przygotowywanie projektów 
szkoleniowych, decydujący m.in. o zawartości planowanych szkoleo, a także o 
ujmowaniu dodatkowych elementów w projektach szkoleniowych, np. 
Doradztwo zawodowe itp., 
• kadra kierownicza odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi w 
Katowickiej Izbie,
• pracownicy śląskich cechów rzemiosł różnych oraz cechów branżowych  
odpowiedzialni za kształcenie zawodowe, głównie osób młodocianych.



Program szkolenia uczestników:

25.10.2010 – wizyta w siedzibie Instytucji Przyjmującej - Sociedad de 
Desarrollo.

PROGRAM MERYTORYCZNY SPOTKANIA:

Poznanie  zakresu działalności obu partnerów,
Poznanie tradycji szkoleniowych partnera oraz miasta Santa Cruz i 

Katowice,
Wyróżnienie dominujących branż w polskim i hiszpaoskim rzemiośle,

Przedstawienie specyfiki szkoleniowej obu partnerów,
Wymiana doświadczeo – główne problemy stojące przed polskimi i 

hiszpaoskimi szkoleniowcami.



26.10.2010 – wizyta w drugiej siedzibie Instytucji 
Przyjmującej - Ireneo

PROGRAM MERYTORYCZNY:

Metody opracowywania szkoleo zawodowych – wizyta 
w dziale szkoleo instytucji przyjmującej

Wymiana doświadczeo – omówienie metod 
opracowywania i wdrażania szkoleo zawodowych



27.10.2010 – wizyta w Escuela Taller Dinamizadora Enoturística
de Tegueste

PROGRAM MERYTORYCZNY:

Wykorzystanie nabytej wiedzy na rynku pracy przez szkolonych 
uczniów – wizyta na warsztatach dla osób pracujących (wizyta w 

zakładzie rzemieślniczym)
Wymiana doświadczeo – sukcesy i porażki odnoszone na rynku 
pracy przez osoby wyszkolone w obu instytucjach – sposoby na 
zwiększenie efektywności wykorzystania nabytych umiejętności.



28.10.2010 – wizyta w Ashotel i w Hecansa

PROGRAM MERYTORYCZNY:

Wizyta w As Hotel and Hoteliers Association – poznanie 
nowoczesnych metod nauki zawodu łączących elementy 

praktyczne i teoretyczne, a jednocześnie umożliwiające rozwój 
personalny,

Wymiana doświadczeo – porównanie modeli kształcenia 
dualnego w krajach obu partnerów



29.10.2010 – wizyta w Cámara de Comercio

PROGRAM MERYTORYCZNY:

Wizyta w Izbie Gospodarczej – spotkanie poświęcone 
zwróceniu  uwagi na istotnośd uzupełniania zawartości szkoleo 

i metod szkoleniowych o elementy wpływające na rozwój 
osobowości, a nie wyłącznie wiedzy,

Wymiana doświadczeo – zaprezentowanie przez Instytucję 
przyjmującą elementów, które są wprowadzane do szkoleo 

przez nią realizowanych; możliwości implementacji 
omówionych rozwiązao w Polsce.



Izba Gospodarcza, widok z dachu Izby na miasto



Ponadto w trakcie wizyty w Hiszpanii dobyły się 
dwie wycieczki w ramach przygotowania 
kulturowego, jedna w Loro Parque, parku 
botaniczno – zoologicznym oraz uczestnicy 

wymiany zwiedzili miasto Santa Cuze.



Tygodniowy program wymiany doświadczeo umożliwił uczestnikom 
projektu:
1. poznad nowe metody opracowywania programów nauczania,
2. zapoznad się ze sposobami zwiększania efektywności wykorzystania 
przekazywanej wiedzy,
3. podnieśd umiejętności szkoleniowe uczestników wymiany,
4. poznad sposoby łączenia zawartości merytorycznej szkolenia z elementami 
wspomagającymi umiejętności „miękkie” szkolonych osób,
5. umożliwił wymianę doświadczeo z partnerami hiszpaoskimi w zakresie 
szkolenia zawodowego,
6. zapewnił możliwośd poznania „dobrych praktyk” stosowanych w kształceniu 
zawodowym w Hiszpanii,
7. umożliwił porównanie sposobu i technik pracy uczestników oraz partnerów 
zagranicznych,
8. przyczynił się do rozwoju zawodowego oraz osobistego uczestników,
9. pozwolił nawiązad współpracę międzynarodową – zapewnił kontakty ze 
szkoleniowcami z innego kraju.



Ponadto wymiana doświadczeo u Partnera 
hiszpaoskiego wśród uczestników projektu przyczyniła 
się do:
1. rozbudzenia ciekawości innymi krajami europejskimi,
2. zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczenia 
zawodowego,
3. zwiększenia otwartości na inne kraje i kultury,
4. większa pewnośd w podróżowaniu poza granice 
Polski,
5. nawiązania kontaktów międzynarodowych



Każdy z uczestników wymiany otrzymał Europass
Mobility – potwierdzenie europejskiej ścieżki 
kształcenia oraz wykaz nabytych umiejętności.

Na potwierdzenie nabytych umiejętności, każdy 
uczestnik wymiany przygotował prezentację na zadany 

temat związany z tematyką wymiany. Prezentacje te 
wykorzystane zostały w procesie upowszechniania 

rezultatów projektu.



Dnia 23 maja 2011 roku odbyło się seminarium 
upowszechniające Projekt. Na seminarium zostali 

zaproszeni  śląscy rzemieślnicy, każdy z uczestników 
seminarium otrzymał w wersji elektronicznej materiał 

podsumowujący Projekt. 



Izba Rzemieślnicza 

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 

w Katowicach

Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
tel. +48 (32) 259 62 61
fax +48 (32) 258 87 38

e-mail: izba@ir.katowice.pl
www.ir.katowice.pl
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