
FISZKA PROJEKTU INNOWACYJNEGO  
REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej 
podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+” 

 

1.  Priorytet  PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 

2.  Województwo, w którym 
realizowany jest projekt 

Podkarpackie 

3.  Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

4.  Osoba do kontaktu z Instytucji 
Pośredniczącej 

Agnieszka Rożek  

tel. 17 850 92 27, arozek@wup-rzeszow.pl 

5.  Tryb  projekt konkursowy 

6.  Numer konkursu 30/POKL/VIII/IN/2011 

7.  Temat projektu innowacyjnego 
Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w 
grupie wiekowej 50+ 

8.  Typ projektu:     Projekt innowacyjny testujący 

9.  Tytuł projektu „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej 
podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+” 

10.  Data podpisania umowy  25 maja 2012 r. 

11.  Beneficjent BD Center Sp. z o.o. 

12.  Osoba do kontaktu w instytucji 
Beneficjenta  

Ilona Burnat-Kowalska 

 tel. 17 855 20 29, iburnat@bdcenter.pl 

13.  Okres realizacji projektu  1 kwietnia 2012 r. – 31 grudnia 2013 r. 

14.  Zakontraktowany budżet  
projektu 

1 056 885,04 PLN 

15.  Zwięzły opis produktu finalnego  

 

Narzędzia do badania kompetencji ICT; Narzędzia do badania 
kompetencji psychospołecznych dla nauczycieli 50+; 
Dyrektywy do opracowywania strategii zarządzania wiekiem w 
gimnazjach; Poradnik dla dyrektorów gimnazjów;  

Poradnik dla nauczycieli 50+;  

Modelowy program szkoleń dla dyrektorów gimnazjów w 
wersji warsztatowej;  

Platforma wraz z: Przewodnikiem dla Użytkownika platformy, 
Otwartą bazą materiałów szkoleniowych oraz wersjami 
elektronicznymi Dyrektyw; Poradniki oraz Modelowy program 
szkoleń dla dyrektorów 



16.  Grupa docelowa (odbiorcy i 
użytkownicy) oraz ich liczebność:  

 

Odbiorcy: Nauczyciele powyżej 50 roku życia zatrudnieni w 
gimnazjach na terenie województwa podkarpackiego: wymiar 
testowania - 30 os.; wymiar upowszechniania - 252 os.; 
wymiar docelowy: 735 os.  

Użytkownicy: Dyrektorzy gimnazjów posiadających siedzibę na 
terenie woj. podkarpackiego, w których są zatrudnieni 
nauczyciele 50+: wymiar testowania - 20 dyrektorów; wymiar 
upowszechniania - ok. 286 placówek; wymiar docelowy - ok. 
572 placówki 

17.  Zwięzły opis  działań 
upowszechniających i 
mainstreamingowych  z 
uwzględnieniem i podaniem nazw 
podmiotów -partnerów 
zaangażowanych i adresatów tych 
działań, w szczególności 
jednostek administracji publicznej  

 

Przewiduje się 3 główne typy działań: 

 organizacja konferencji podsumowującej dla użytkowników, 
odbiorców i reprezentantów środowisk oświatowych, 
prezentująca działanie i wykorzystanie modelu utrzymania 
aktywności zawodowej nauczycieli gimnazjów 50+ w 
praktyce; 

 kampania promocyjna modelu oparta na ogłoszeniach w 
prasie lokalnej, materiałach informacyjno –
upowszechniających; 

 szkolenia upowszechniające dotarcie do min.50% gimnazjów 
z terenu woj. podkarpackiego, przeszkolenie 286 
przedstawicieli gimnazjów (dyrektorzy szkół, pedagodzy itp.) 

 indywidualne spotkania promocyjne –zakłada się 
organizację 6 spotkań-debat z udziałem eksperta ds. 
mainstreaming’u i przedstawicieli gimnazjów, władz gmin, 
kuratorium, PCEN, ZNP, itp. 

 
 


