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zawodowcy dla zawodowców 

Czas realizacji: do  30.09.2015 

Miejsce realizacji: cała Polska  

Cel: przygotowanie nauczycieli i instruktorów do kształcenia uczniów w standardzie oczekiwanym przez pracodawców,                

uzupełnienie wiedzy z zakresu techniki i organizacji, interesujące praktyki. 

Uczestnicy: projekt kierujemy do nauczycieli i instruktorów uczących w następujących obszarach i zawodach: 

W ramach projektu: 10 dniowa praktyka + nieobowiązkowe szkolenie 

 

 Technika, produkcja, rzemiosło 

elektromechanik, elektryk, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i 

urządzeń, monter mechatronik, monter-elektronik, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urzą-

dzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, stolarz, tapicer, technik cyfrowych proce-

sów graficznych, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik proce-

sów drukowania, technik technologii drewna,  

 Logistyka i transport 
technik logistyk, technik spedytor, technik transportu drogowego 

 Handel i marketing 
sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy 

 Ekonomia 
technik ekonomista, technik rachunkowości 

 Administracja i organizacja 
technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik prac biurowych 

ZASADY UDZIAŁU  

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

O PROJEKCIE  

 Każdy uczestnik wybiera 1 temat obowiązkowej praktyki i nieobowiązkowego szkolenia. 

  Po wypełnieniu dokumentacji uczestnictwa (zgłoszenie + oświadczenie o pracy + umowa uczestnictwa) należy ją przesy-

łać do siedziby REFA, gdzie na podstawie zgłoszeń ustalane są terminy i miejsca praktyk oraz szkoleń. 

 Na nieobowiązkowym szkoleniu seminaryjnym lub e-learningowym każdy uczestnik  zdobywa ciekawą wiedzę oraz 

otrzymuje interesujące materiały szkoleniowe.  Materiały  otrzymuje  każdy uczestnik praktyk, także wtedy gdy rezygnu-

je z udziału w szkoleniach. 

 Jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania uczestnika, ma on prawo do częściowego i jednorazowego zwro-

tu kosztów: noclegu, dojazdu, a także opieki nad osobą zależną (dzieckiem do lat 7 lub osobą starszą). 

 Po odbyciu szkolenia lub złożeniu oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, w indywidualnie uzgodnionym terminie 

obędzie się obowiązkowa praktyka w przedsiębiorstwie.  

 Wskazujemy firmę najbliżej położoną miejsca zamieszkania uczestnika oraz program praktyki. Dopuszcza się możliwość 

samodzielnego pozyskania przez uczestnika firmy do praktyki. 

 Jeżeli praktyka odbywa się poza miejscem zamieszkania uczestnika, ma on prawo do częściowego i jednorazowego zwro-

tu kosztów noclegu lub dojazdu, a także opieki nad osobą zależną (dzieckiem do lat 7 lub osobą starszą).  

 Po zakończeniu praktyki uczestnik przesyła wypełniony i potwierdzony przez opiekuna praktyki program oraz raport. 

Nieobowiązkowo możne także przygotować  krótki materiał metodologiczny (film, webcast, prezentacja PowerPoint lub 

inny produkt ) przydatny w pracy dydaktycznej uczestnika, wykorzystujący zdobyte doświadczenia i uwzględniający spe-

cyfikę uczenia kobiet i mężczyzn. 

 Wszystkie szczegóły ; tematy szkoleń i praktyk, zasady zwrotu kosztów,  dokumenty uczestnictwa; 

www.edu.refa.poznan.pl ; biuro@refa.pl 

 Projekt realizowany jest wg zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 
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DLA UCZESTNIKA 

bezpłatny udział 

ciekawe materiały dydaktyczne 

podniesienie kwalifikacji zawodowych 

kontakt z ludźmi, techniką i organizacją wiodących firm 

uaktualnienie wiedzy i możliwość jej zestawienia z praktyką  

wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy przydatnej w nauczaniu zawodowym  

interesujące bonusy, m.in.; możliwość udziału w wybranym szkoleniu organizowanym przez REFA (15 osób), w szkoleniowym wyjeździe zagra-
nicznym REFA (10 osób), w szkoleniu dla trenerów REFA z jednoczesnym dołączeniem do grupy stałych współpracowników prowadzących ko-

mercyjne szkolenia (5 osób) - aktualny wykaz bonusów na www.edu.refa.poznan.pl 

 

 

 

DLA SZKOŁY 

promocja szkoły 

promocja zawodów 

wsparcie merytoryczne praktyków 

interesujące materiały dydaktyczne  

możliwość organizacji praktyk dla uczniów 

dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy 

 bezpłatna szansa doskonalenia dla nauczycieli 

bezpośredni kontakt i współpraca z dobrymi firmami 

 

 

 

 DLA RYNKU PRACY 

dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku pracy  

 powszechnie dostępny program szkoleń, warsztatów i praktyk 

możliwość nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy szkołami i firmami 

dostosowanie kształcenia zawodowego do standardu oczekiwanego przez pracodawców 

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

www.edu.refa.poznan.pl  

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  
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Specjalistka ds. organizacji szkoleń 

Agnieszka Gojdź 

tel.; 61 82 79 410 

agnieszka.gojdz@refa.pl 

 

Rekrutacja uczestników 

rekrutacja@refa.pl  

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Stowarzyszenie 
REFA Wielkopolska 
 
ul. Rubież 46/C3, 61-612 Poznań 
tel. 61 827 94 10, Fax. 61 827 94 11 
www.refa.pl     biuro@refa.pl  
 
NIP: 778-11-91-948 
REGON: 63 02 02 470 
KRS 0000079904  

 

Stowarzyszenie  
REFA Wielkopolska 

 posiada AKREDYTACJĘ 
 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na kursy: 
- Organizator Procesów Produkcyjnych 

- Industrial Engineering 
- Organizator pracy w biurach 

 
Wg decyzji nr – 0152/1275/10 

z dnia 22 listopada 2010r. 

Kierownik projektu 

Janusz Zieliński 

janusz.zielinski@refa.pl 

    www.edu.refa.poznan.pl 

ZAWODOWCY  

DLA  

ZAWODOWCÓW 

http://www.refa.poznan.pl
mailto:biuro@refa.poznan.pl

