
Obecnie w projekcie realizowanym przez TEB poszukujemy do współpracy osób/ekspertów 
odpowiedzialnych za:  
 
opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z 
narzędziem ich weryfikacji. Tak aby możliwe było monitorowanie jakości kształcenia praktycznego 
realizowanego przez uczniów w przedsiębiorstwach przez wszystkie zaangażowane strony. 
 
 

 Eksperci posiadają minimum dwuletnie doświadczenie, po 2012 r., na stanowisku nauczyciela 
kształcenia zawodowego lub instruktora praktycznej nauki zawodu lub kierownika kształcenia 
praktycznego, w zawodzie/zawodach wchodzących w skład danej branży. 

 Doświadczenie ekspertów będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia. 
 
 
OPIS ZADAŃ: 
 

1. Zasady mają dotyczyć kierunków kształcenia w ramach 3. Branż ujętych w obszarze „Z” 
MEDYCZNO-SPOŁECZNYM: 

 Branża ochrony zdrowia (sterylizacja medyczna, pomoc stomatologiczna, technik 

dentystyczny, opieka medyczna, ortoptyka, protetyka słuchu, elektroradiologia,  technik 

masażu, technik ortopeda, terapia zajęciowa), 

 Branża pomocy społecznej (pomoc społeczna), 

 Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BHP, ochrona osób i mienia, pożarnictwo). 

2. Opracowane zasady jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców powinny 

uwzględniać polskie i europejskie doświadczenia w zakresie tworzenia zasad i narzędzi 

zapewniania jakości (w tym Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, europejskie ramy staży 

zawodowych, System Transferu Kwalifikacji Zawodowych, rozwiązania wypracowane w 

projekcie TRIFT). 

3. W ramach zadania należy: 

 opracować obszary kompetencji w oparciu o podstawowe zadania związane z pracą w 

zawodzie (określenie kompetencji miękkich/ogólnych związanych z osobą oraz 

twardych/specyficznych związanych z pracą - uwzględniających oczekiwania 

pracodawców), ZDEFINIOWANIE KOMPETENCJI, 

 przygotować profile kompetencji dla każdego ze wskazanych zawodów (w ramach 3. 

Branż), które obejmować będą: opis zadań roboczych, opis kompetencji dla każdego 

głównego zadania roboczego (miękkich i twardych) – wzorce/standardy, DOBÓR 

WSKAŹNIKÓW – SZCZEGÓŁOWY PROFIL KOMPETENCJI – STANDARDY, 

 opracować narzędzia służące analizie kompetencji osoby badanej oraz odniesieniu ich do 

wzorca/standardu, tak aby możliwe było wskazanie luk kompetencyjnych i obszarów do 

rozwoju (potrzeb szkoleniowych – szkolenie zawodowe, dalsze kształcenie, związane z nim 

kwalifikacje oraz certyfikaty), EWALUACJA – OCENA OSOBY WZGLĘDEM PROFILU - 



ODNIESIENIE DO STANDARDU (samoocena-formularz refleksji ucznia, ocena nauczyciela 

kształcenia zawodowego oraz pracodawcy). 

4. Założono, że model jakości kształcenia i miara odchylenia od wzorca będą motywować tak 

uczniów jak i szkoły do lepszego działania. 

 
 
 


