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Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Działania KIW w obszarze 
upowszechniania i włączania 

 

 Utworzenie na portalu KIW wyszukiwarki projektów/produktów 

 Utworzenie na portalu KIW zakładki dotyczącej upowszechniania i włączania 

 Wydawanie kwartalnego biuletynu „Innowacje bez granic”  

 oraz innych publikacji tematycznych  

 Prezentowanie innowacyjnych rozwiązań wypracowywanych  

 w ramach projektów  podczas wydarzeń organizowanych i 
współorganizowanych przez KIW, w kraju i zagranicą   

 Działania mające na celu upowszechnianie informacji o blokach  

 innowacji społecznych pogrupowanych tematycznie  

 Ułatwianie kontaktów beneficjentów z decydentami 
   

 

 



 

Celem działań KIW jest opracowanie i przekazanie zainteresowanym osobom/podmiotom 
informacji o grupach rozwiązań powiązanych tematycznie 

 

 Koncentracja na wsparciu blokowym – pogrupowanie projektów innowacyjnych w bloki 
tematyczne możliwe do zidentyfikowania w ramach węższych zagadnień w obrębie 
czterech głównych obszarów wsparcia EFS: 

 Adaptacyjność (4 bloki – ok. 56 projektów innowacyjnych) 

 Dobre rządzenie (2 bloki – ok. 18 projektów innowacyjnych) 

 Edukacja i szkolnictwo wyższe (6 bloków – ok. 42 projekty innowacyjne) 

 Zatrudnienie i integracja społeczna (9 bloków – ok. 150 projektów 
innowacyjnych) 

 Działania KIW dotyczą wsparcia procesów upowszechniania i włączania bez względu na 
ich rodzaj (włączenie do praktyki/polityki) oraz poziom (lokalny, regionalny, krajowy) 

 Działania KIW w zakresie blokowego wsparcia polegają na prowadzeniu 
ukierunkowanych działań skierowanych do podmiotów właściwych w zakresie ich 
włączania do praktyki/polityki 

 

 

 

 

Wsparcie bloków innowacji 
społecznych 



Bloki innowacji społecznych  
w obszarze  

Edukacja i szkolnictwo wyższe 
 
 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w powiązaniu z rynkiem 

pracy – 20 projektów 

 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych związanych 
z niepełnosprawnością, praca z trudną młodzieżą, uczniowie 
mający problemy z nauką – 9 projektów 

 Uczniowie o indywidualnych potrzebach edukacyjnych 
związanych z uzdolnieniami - 3  projekty 

 Kształtowanie przedsiębiorczości wśród uczniów – 3 projekty 

 Innowacyjne metody nauczania uczniów – 3 projekty 

 Systemy motywowania nauczycieli do innowacyjności  
– 4 projekty 



 
Kształcenie zawodowe i ustawiczne  

w powiązaniu z rynkiem pracy 

 



DLA KOGO ? 

Kto może skorzystać z 
rozwiązań 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 szkoły zawodowe; 

 nauczyciele szkół zawodowych 

 dyrektorzy szkół; 

 kuratoria oświaty; 

 izby rzemieślnicze; 

 ochotnicze hufce pracy; 

 powiatowe urzędy pracy; 

 powiatowe centra pomocy rodzinie; 

 miejskie ośrodki pomocy społecznej; 

 organizacje pracodawców; 

 NGO’s. 

 

 

 

Komu mogą pomóc 
rozwiązania 

 uczniom szkół zawodowych; 

 nauczycielom szkół zawodowych; 

 osobom 50+; 

 pracodawcom.   

 

 

 

 

 

 

 



                 GŁÓWNE WYZWANIA 

Narzędzia mają się przyczynić w szczególności do rozwiązania 
następujących problemów:  

 
 niedostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku 

pracy; 

 braku wsparcia dla młodzieży, która po ukończeniu edukacji podstawowej, nie 
kontynuuje dalszej nauki  w celu zdobycia zawodu; 

 braku kompetencji społecznych u uczniów szkół zawodowych, tj. uczenia się i 
rozwiązywania problemów, poszukiwania, wyboru i wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł, komunikowania się, współpracy i porozumienia w grupie etc.; 

 trudności w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji o rynku pracy w kontekście 
jego powiązań z systemem kształcenia zawodowego; 

 małej atrakcyjność osób 50+ na rynku pracy. 

 



    
 KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 

INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 

 

 wykształcona i wykwalifikowana młodzież; 

 zwiększenie aktywności oraz atrakcyjności zawodowej pracowników 50+ 
na rynku pracy przez wypracowanie modelu świadczenia usług 
doradczych; 

 zwiększenie stopnia zatrudnialności; 

 zwiększenie znaczenia szkolnictwa zawodowego  
w systemie edukacji; 

 zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego; 

 szybszy rozwój dla regionu/kraju.   

 



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE  
W RAMACH BLOKU 

 „PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod 
modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” 

 Realizator:  Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 

 Instytucja Finansująca Projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
 

 Dzięki zaangażowaniu partnerów ponadnarodowych zostały opracowane i 
wdrożone na Podlasiu dobre praktyki związane z modułowym system kształcenia, 
dualnym systemem kształcenia oraz doświadczeniami w zakresie doradztwa i 
orientacji zawodowej.  
 

 Projekt przyczynia się do modernizacji oferty edukacyjnej poprzez: wdrożenie 
nowych programów i metod nauczania, rozwój systemu potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych zwiększających efektywność edukacji, podniesienie kwalifikacji kadry 
dydaktycznej i administracyjnej szkół zawodowych oraz promocji, kształcenia 
zawodowego i ustawicznego. 

 

 



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE  
W RAMACH BLOKU 

 „PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych 

metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” 

 

 

 Dodatkowych informacji na temat projektu „Innowacje Edukacyjne” udzieli:  

 Magdalena Skup, e-mail: magda@innowacjeedukacyjne.pl  

 Anna Moczulewska, e-mail: anna@innowacjeedukacyjne.pl 

 Więcej o projekcie: www.innowacjeedukacyjne.pl 

 

 

 

mailto:magda@innowacjeedukacyjne.pl
mailto:anna@innowacjeedukacyjne.pl
http://www.innowacjeedukacyjne.pl/


Wszelkie informacje na temat zaprezentowanych 
rozwiązań możecie Państwo uzyskać: 

 
 u realizatora projektu; 

 u Instytucji Finansującej Projekt; 

 za pośrednictwem KIW: 

 

Wyszukiwarka projektów i produktów na portalu KIW 

www.kiw-pokl.org.pl 

 

Osoba do kontaktu ze strony KIW:  

Dariusz Pietrzyk, tel. 22 378 31 60 dariusz.pietrzyk@cpe.gov.pl  
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ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA  
Z INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 


