
    

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie z CHEMAR S.A. 

realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt pn. 

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki 

zawodów z branży metalurgicznej (MTL) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie 

rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (pnz) 

poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w 

przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych, opracowanie modelowych programów 

praktycznej nauki zawodu (pnz) dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika i na poziomie szkoły 

branżowej I stopnia w branży metalurgicznej. 

Więcej informacji na stronie projektu: https://przemyslowa-akademia.pl/mtl-home/  

Grupą docelową projektu są bezpośrednio publiczne szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące na 

poziomie kwalifikacji technika, publiczne szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące na poziomie szkoły 

branżowej I stopnia, instytucje rynku pracy z branży metalurgicznej, a pośrednio – uczniowie wyżej 

wymienionych szkół zawodowych. 

OBECNIE POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY: 

1. szkół kształcących w 3 zawodach w branży metalurgicznej 

• technik odlewnik, 

• technik przemysłu metalurgicznego, 

• operator maszyn i urządzeń odlewniczych;  

celem przeprowadzenia pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu 

w I semestrze roku szkolnego 2021/2022; 

2. Opiekunów pilotaży z ramienia szkoły, którzy będą odpowiedzialni za monitorowanie 

i opracowanie raportu z przebiegu pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki 

zawodu (3 osoby; 3 zawody po 1 osobie). Zaplanowane zaangażowanie każdego Opiekuna 

to 150 godz. w semestrze. 

Ponadto zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki odnośnie czynnego udziału 

przedstawicieli pracodawców z branży metalurgicznej oraz wszystkich szkół wskazanych w załączniku 

nr 11 i 12 do Regulaminu konkursu POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 w ramach działania 2.15 

Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, w załączniku 

przekazujemy formularz deklaracji szkoły do udziału w projekcie. 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji udziału do dnia 31 sierpnia 2021 r. i odesłanie 

podpisanego skanu na adres mailowy: mtl@przemyslowa-akademia.pl zamieszczając w tytule: Branża 

MTL – deklaracja współpracy 

https://przemyslowa-akademia.pl/mtl-home/
https://efs.mein.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/Aktualizacja-regulaminu-PNZ-III-20.02.2021-r_docx-1.pdf
mailto:mtl@przemyslowa-akademia.pl


    

 

Liczymy na aktywne zaangażowanie dyrektorów lub przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie 

w zawodach branży metalurgicznej, przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń 

branżowych oraz innych osób, którym bliska jest potrzeba działania na rzecz poprawy jakości 

kształcenia i dostosowania poziomu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w zawodach branży 

metalurgicznej. 

Z góry serdecznie dziękujemy i wyrażamy nadzieję na owocną współpracę. 

 

 Kierownik projektu: Paulina Kordas 


