
 

 

CELE PROJEKTU CO-BUS-VET  
 

 

- Podwyższanie kompetencji 
przedsiębiorczych  u nauczycieli/trenerów  
pracujących w ośrodkach szkolenia 
zawodowego. 

 

 

-   Unowocześnienie tradycyjnej edukacji   
biznesowej poprzez wprowadzenie bardziej 
kreatywnych metod pracy. 

 
 

-   Pomoc nauczycielom, trenerom, studentom 
oraz uczestnikom szkoleń w rozwoju 
osobistym I zawodowym, kształcenie ich 
kreatywności i umiejętności pracy 
zespołowej. 

 
 

-    Dzielenie się wiedzą I dobrymi praktykami  
w obszarze inspirowania słuchaczy do 
osiągania celów biznesowych oraz 
rozwijania zachowań przedsiębiorczych 

 

 

- Promowanie kontaktów I współpracy 
pomiędzy generacjami oraz wymiany 
doświadczeń między partnerami, lepsze 
zrozumienie środowiska kulturowego i 
społecznego oraz doskonalenie kompetencji 
językowych. 

 

KOORDYNATOR: 

Quarter Mediation, Netherlands 
www.quartermediation.eu 

 

 
 

PARTNERZY: 

Institut E-Seniors, France 
http://www.e-seniors.asso.fr/Institut/ 

 

 

Centro Integrado Público de Formación 
Profesional Misericordia, Spain 

www.cipfp-misericordia.org 
 

 

Prywatne Centrum Kształcenia Kadr, 
Poland 

www.pckk.pl 
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Program uczenie się przez całe życie LLP  
 
Program LLP jest to najwiekszy europejski 

program edukacyjny, promujący wymianę 

uczniów i nauczycieli we wszystkich grupach 

wiekowych oraz współpracę europejskich 

instytucji edukacyjnych.  

Realizowany jest z Funduszy Europejskich  

w latach 2007-2013. Program wspiera realizację 

celów Deklaracji Kopenhaskiej w zakresie 

kształcenia zawodowego i procesu bolońskiego 

w szkolnictwie wyższym.  

 

Program Leonardo da Vinci 

Program Leonardo da Vinci koncentruje się na 

edukacji i szkoleniu zawodowym. Jego działania 

kierowane są do: uczniów szkół zawodowych, 

stażystów, nauczycieli zawodu, trenerów, 

przedsiębiorców, partnerów społecznych oraz 

wszystkich instytucji edukacyjnych powiązanych 

z rynkiem pracy 
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Projekt „Porównanie metod rozwijania 

przedsiębiorczości w kształceniu zawodowym 

w krajach Unii Europejskiej oraz 

zastosowanie dobrych praktyk w szkołach 

zawodowych i instytucjach kształcenia 

zawodowego.” Jest realizowany w ramach 

programu Leonardo da Vinci od sierpnia 2013 

roku do lipca 2015 r. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 

czterech europejskich instytucji 

edukacyjnych:  

Quarter Mediation z Holandii,  

Institut E-Seniore z Francji,  

Prywatne Centrum Kształcenia z Polski i 

Centro Integrado Publico de Formacion 

Profesional Misericordia z Hiszpanii.  

 

 
 

 

 
 

CO-BUS-VET  
PODSUMOWANIE PROJEKTU 

Projekt ma na celu podniesienie 
kompetencji nauczycieli  przedsiębiorczości 
oraz przygotowanie materiałów 
pozwalających na wprowadzenia bardziej 
kreatywnych metod pracy na lekcjach 
przedsiębiorczości.  

W tym celu planowane są następujące 
działania: 
 -  przygotowanie prezentacji pokazujących 
przykłady współpracy szkół zawodowych  
i instytucji szkoleniowych z rynkiem pracy 
w  krajach partnerskich 
- prezentacja przykładów dobrych praktyk 
doskonalenia przedsiębiorczości 
stosowanych  w instytucjach partnerskich 
- warsztaty wykorzystania gier w edukacji 
biznesowej 
- debata na temat „Osobiste i zawodowe 
predyspozycje człowieka odnoszącego 
sukces w biznesie”. 


