
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do współpracy w ramach  projektu „Nasz Uczeń Nasz Pracownik - opracowanie modelowego programu praktycznej nauki 

zawodu dla branży budowlanej”, realizowanego przez Polski Związek Pracodawców 

Budownictwa oraz firmy Erbud S.A. i Warbub S.A.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

lata 2014-2020  - Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Celem pCelem projektu jest opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu (MPPNZ) dla branży 

budowlanej, obejmującego 8 grup, do których przypisano 16 zawodów. 

MPPNZ będzie dotyczył zawodów z zakresu: 

- prac budowlanych (betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, 

murarz-tynkarz i technik budownictwa); 

- prac wykończeniowych (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik robót wykończeniowych 

w budownictwie, monter stolarki budowlanej); 

- ciesielstwa (cieśla)- ciesielstwa (cieśla)

- dekarstwa (dekarz)

- izolacji przemysłowych (blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych)

- kamieniarstwa (kamieniarz, technik renowacji elementów architektury)

- kominiarstwa (kominiarz)

- zduństwa (zdun)

Elementem MPPNZ będą również zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego 

u pracodawcy (ZZJKP) wraz z narzędziem ich weryfikacji, umożu pracodawcy (ZZJKP) wraz z narzędziem ich weryfikacji, umożliwiającym  monitorowanie jakości kształcenia 

praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony. 

MPPNZ będzie zawierał załącznik w postaci treści nauczania do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy, 

dostosowanych do nowych podstaw programowych kształcenia w w/w zawodach, które zaczną obowiązywać 

od 01.09.2019r.

Modelowy program praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej będzie opracowany we współpracy ze 

szkołami, centrami kształcenia praktycznego (CKP) centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) 

orazoraz pracodawcami, co zapewni włączenie w proces dydaktyczny wszystkich stron zaangażowanych w kształcenie zawodowe w branży 

budowlanej.

MPPNZ, po potwierdzeniu możliwości jego zastosowania w praktyce szkolnej (tj. po weryfikacji i pilotażu), może zostać wdrożony jako ro-

związanie systemowe w zakresie praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla branży budowlanej, 

zgodne z reformą szkolnictwa zawodowego.



Ramowy harmonogram projektu

ZADANIE 1. Opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu (MPPNZ) w branży budowlanej (VIII'18-I'19)

MPPNZ będzie dotyczył praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej I i II stopnia, 5-letnim technikum i szkole policealnej, a dla 

zawodów, w których kształcenie prowadzone jest w 4-letnim technikum także dla tej szkoły (w okresie przejściowym).

MPPNZ uwzględni 2 warianty realizacji kształcenia praktycznego: 

a/ współpraca na linii: S-CKP-PRACD (jeśli możliwe)

b/ współpraca na b/ współpraca na linii: S-PRACD

MPPNZ będzie przekazany do oceny i weryfikacji przez zewnętrznego eksperta ds. kształcenia zawodowego MEN, który dokona oceny 

MPPNZ i przekaże opinie/rekomendacje. 

ZADANIE 2. Pilotaż zaakceptowanego MPPNZ i opracowanie ZZJKP z narzędziem weryfikacji (II – VI’19)

Zaakceptowany MPPNZ zostanie poddany pilotażowi w II semestrze roku szkolnego 2018/2019. 

Pilotaż ma na celu 

-- ocenę i weryfikację MPPNZ (sprawdzenie, czy wszystkie elementy MPPNZ znajdą zastosowane w praktyce szkolnej, tj. czy będą mogły 

być rekomendowane jako rozwiązania systemowe).

- opracowanie ZZJKP w celu zapewnienia rozwiązań pozwalających na monitorowanie jakości kształcenia praktycznego realizowanego w 

przedsiębiorstwach. 

-- opracowanie narzędzia weryfikacji ZZJKP w celu monitorowania jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony. 

W tym samym okresie przygotowana będzie matryca dostosowująca treści nauczania do narzędzia weryfikacji ZZJKP, co pozwoli na 

udostępnienie szkołom gotowych narzędzi do monitorowania jakości kształcenia praktycznego realizowanego w rzeczywistych 

warunkach pracy, z uwzględnieniem treści wskazanych w MPPNZ.

Pilotaż proponowanego narzędzia weryfikacji ZZJKP pozwoli ocenić, czy jest ono adekwatne i rzetelne, tj. czy może być rekomendowane 

jako element rozwiązania systemowego, wdrażanego z MPPNZ. 

ZADANIE 3. Opracowanie ostatecznej wersji MPPNZ wraz z ZZJKP i narzędziem weryfikacji oraz przekazanie do szkół ZADANIE 3. Opracowanie ostatecznej wersji MPPNZ wraz z ZZJKP i narzędziem weryfikacji oraz przekazanie do szkół 

(VII – XI’19)

- Opracowanie ostatecznej wersji MPPNZ, w tym treści nauczania do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy (zgodnego z nowymi 

podstawami programowymi kształcenia w zawodach, obowiązującymi od 01.09.2019 r) i matrycy dostosowującej do narzędzia weryfikacji 

ZZJKP.

- Opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego, w tym propozycji zmian w zakresie warunków i trybu organizowa-

nia praktycznej nauki zawodu na linii S-CKP-PRACD oraz S-PRACD. 

- Przekazanie MPPNZ w celu wykorzystania do wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach branży budowlanej na 

poziomie kwalifikacji technika.


