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Szanowni Państwo

Mam przyjemność przekazać Państwu .Rapor/ (l.@owszec/znlć#ęcy opracowany w ramach

realizowanego w wqewództwie świętokrzyskim od sierpnia 2017 roku do czerwca 2021 roku projektu
,Innowacyjna edukacja -- nowe możliwości zawodowe'', współHinansowanego przez Unię Europejską

zc środków Europąskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1
Innowacje społeczne.

Realizacja projektu opierała się na innowacyjnym podejściu do zwiększenia skali kształcenia
praktycznego w miejsct] pracy, poprzez działania polegające na przeniesieniu co najmnią 40 % zdać
praktycznych ze szkół do przedsiębiorstw i przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu
po skoilczeniu edukacji.

Przygotowany w ramach realizacji projektu Wzorcowy Model Kształcenia Praktycznego powstał
w oparciu o najlepsze rozwiązania zastosowane w dziesięciu Innowacyjnych Modelach Kształcenia
Praktycznego, wdrożonych pilotażowo w lamach projektu. Zaczerpnięte z innowacyjnych Modeli
rozwiązania zostały zmodyHtkowane w sposób umożliwiający powszechne wdrożenie finalną werqi
Wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego w skali regionu i kraju. Wiodącą, innowacyjna ideą, na
której oparty został zaprezentowany w Raporcie -A4ode/, jest zwiększenie czystości i poprawa jakości
kształcenia praktycznego u pracodawcy oraz zmiana utrwalonej, wieloletniej praktyki w podejściu
do kształcenia praktycznego w klasach technikalnych

]Uode/ może być wdrożony w ramach aktualnie obowiązującego prawa oświatowego,

co oznacza, iż zainteresowane szkoły mogą rozwijać kształcenie praktyczne u pracodawców jeszcze
przed wprowadzeniem postulowanych zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z założeniami wypracowanego
.A4ode/z/ oraz do podjęcia próby wdrożenia go w praktyce.

Jednocześnie w celu upowszechnienia wypracowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Swiętokrzyskiego rozwiązań, przesyłamy również krótki film instruktażowy poświęcony
modelowi, wskazujący proces wdrażania od pomysłu do realizacji, poszczególne etapy jego realizacji
rekomendacje.
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