
 

 

 

MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI 

NAUCZANIA W SZKOŁACH ZAWODOWYCH 

 Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa  podjęła się pracy w międzynarodowym 

projekcie pod tytułem: „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w 

szkołach zawodowych”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską. 

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 1 września  2014 roku  do  31 sierpnia 

2017roku. 

Partnerami projektu są trzy szkoły zawodowe z Polski, Łotwy i Litwy oraz Perfect Project. 

Lider Partnerstwa: Zespól Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży 

 

Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 

2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki 

i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego 

podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod  

technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane 

materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie 

nowatorskich programów szkoleń. 
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Działaniem pierwszym było przygotowanie innowacyjnego narzędzia do oceny umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych stworzonego  z wykorzystaniem narzędzi on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowaniem innowacyjnej metody nauczania w szkole zawodowej 

tworzonej przy wsparciu innowacyjnych technologii multimedialnych i 

ICT i skupionej na nauczaniu przy użyciu technologii mobilnych (d-

learning i m-learning) od maja do pażdziernika 2015 roku był partner z Łotwy  - Szkoła zawodowa 

z Dyneburgu (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola) .   

Przygotowaniem innowacyjnych materiałów do nauki umiejętności ogólnych i 

horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT, wielojęzycznością z 

elementami multimedialnymi, modułem e-learningu i innych dostępnych metod kształcenia  przez 

kolejnych pół roku do marca 2016 roku będzie  pracować Wilenska Szkoła Technologii Biznesu i 

Rolnictwa (Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla ) czyli partner z Litwy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 pażdziernika 2015 roku grupa robocza na czele z dyrektorem szkoły Valdasem 

Kazłauskasem opracowała i przedstawiła  na spotkaniu u partnerów w Łotwie obszerny wstęp oraz 

pierwszy temat z zakresu E-marketingu. Następnych opracowanych 6 tematów planuje się 

przedstawić dla oceny partnerów  zgodnie z harmonogramem w grudniu w Łomży. 

Do końca marca Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa (Vilniaus technologijų, 

verslo ir žemės ūkio mokykla ) planuje opracować 16 tematów , słowniczek terminów oraz system 

testowania i oceny.  

Działanie ostatnim będzie wdrożenie strategicznego systemu czterech wzajemnie 

uzupełniających się względem siebie rezultatów gdzie kierowac będą lider i wszyscy partnerzy. 

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską 

 


