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INERIO – Biuro Projektowe 

Biuro wywodzi się z projektowania i optymalizacji systemów 
ciepłowniczych 

Wysokosprawne układy CHP 
wymagają zastosowania 

akumulatorów ciepła 

• W Polsce około 15 mln ludzi korzysta z ciepła systemowego. 
• W miastach udział ciepła systemowego stanowi 60 % ciepła 
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INERIO – Dział Badań i Rozwoju 

 INNOWACJE PRODUKTOWE  

I PROCESOWE 

 TRANSFER TECHNOLOGII 

 OPTYMALIZACJA PROCESÓW 

 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ 
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INERIO   -   Nauczanie Praktyczne 

 

 GRANIKA INZYNIERSKA (CAD) 

 PODSTAWY MODELOWANIA I BADAŃ SYMULACYJNYCH ZJAWISK FIZYCZNYCH (CEA) 

 PRAKTYKI STUDENCKIE 

 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

 POWER 2.15. WND-POWR.02.15.00-00-1014/18 

 Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

„Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”.  
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne  
 
POWER 2.15. WND-POWR.02.15.00-00-1014/18 

Projekt 1 
 „Dualne nauczanie uczniów branży Inżynieria środowiska w 
naturalnych warunkach pracy przedsiębiorstwa w celu 
nabycia umiejętności i kompetencji wynikających ze 
współczesnych wyzwań stawianych przedsiębiorstwom i 
pracownikom w kontekście rozwoju przemysłu 4.0” 

 

1.TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 

2.TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 

3.TECHNIK BUDOWNICTWA WODNEGO  

4.MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO  

5.TECHNIK GEOLOG 

 

 

Projekt 2 
„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i uczniów 
branży instalacyjnej, podstawą sukcesu na rynku 
pracy. Aktywne włączenie się pracodawców w dualny 
proces kształcenia zawodowego uczniów w 
naturalnych warunkach pracy” 

1.TECJNIK INSTALACJI SANITARNEJ  

2.MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNEJ 

3.TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI  

4.TECHNIK GAZOWNICTWA 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

 
Etapy projektu  

1.Opracowania modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu dla: 
TECHNIKA OCHRONY ŚRODOWISKA i  TECZNIKA INŻYNIERII ŚRODOWISKA I 
MELIORACJI,  
 
2. Przeprowadzenia pilotażu wraz z jego weryfikacją prowadzoną przez:  
 - ekspertów weryfikujących sposób przeprowadzania pilotażu,  
 - ekspertów ds. opracowania monitoringu i wdrażania,  
 
3.Opracowanie  dokumentów na podstawie weryfikacji przeprowadzonego pilotażu:  
-załączniki do modelów w postaci treści nauczania,  
-zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego,  
-rekomendacje na podstawie wyników przeprowadzonego pilotażu. 
 



9 

INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

1. Etap projektu 

 Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu  

analiza szkół, 

rekrutacja przystąpienia przedstawicieli szkół i 

przedsiębiorców do projektu, 

MST  - optymalne miejsce spotkań grup roboczych 

współpracujących przy tworzeniu modelu programu 

nauczania, 

dwudniowe spotkania: 23 przedstawicieli szkół i 20 

przedstawicieli  przedsiębiorstwa, 

grupa ekspercka: nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy 

branżowi współpracujący ze szkołami 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

1. Etap projektu 
 Opracowania modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu  

L.P. CEL ZADANIA 

1.  

WSTĘPNA ANALIZA PODSTAW 

PROGRAMOWYCH  

Wybór: 

- treści nauczania w szkole i na praktyka lub tylko w 

szkole i tylko na praktyce; 

- miejsce realizacji praktyk uczniowskich; 

2.  

WARSZTATY 

- komunikacja interpersonalna; 

- mowa ciała; 

- praca w grupie; 

- zarządzanie emocjami; 

3. ANKIETY Platforma moodle 

4. WYWIADY EKSPERDZKIE - doświadczeń,  

-  pracy z uczniami, 

 -wzajemnej współpracy  na linii Sz-CKP-P i SZ-P  

5.  KONSULTACJE  Tutoring 

6. PRELEKCJE Mentoring 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

1. Etap projektu 
 Opracowania modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu  
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

1. Etap projektu 
 Opracowania modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu  
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

1. Etap projektu 
 Opracowania modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu  
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

2. Etap projektu -  Pilotaż i weryfikacja ekspertów 

Uczniowie  kierunku Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji z Technikum nr 9 w 
Zespole Szkół Inżynierii Środowiska  w Toruniu  

Oczyszczalnię ścieków  
w Grudziądzu 

 Wodociągi w Toruniu 

Budowa toruńskiego  
ciepłociągu 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

2. Etap projektu -  Pilotaż i weryfikacja ekspertów 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

2. Etap projektu -  Pilotaż i weryfikacja ekspertów 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

MATRYCE DOSTOSOWUJĄCE TREŚCI NAUCZANIA DO NARZĘDZI ZASAD 
ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

Technikum nr 3  
w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego  
w Kutnie 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

3. Etap projektu  
Opracowanie trzech dokumentów na podstawie weryfikacji przeprowadzonego pilotażu 

- Załączniki do modelów w postaci treści nauczania,  
- Zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego,  

- Rekomendacje na podstawie wyników przeprowadzonego pilotażu. 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

3. Etap projektu  
Opracowanie trzech dokumentów na podstawie weryfikacji przeprowadzonego pilotażu 

Wykorzystując polskie i europejskie doświadczenia w zakresie tworzenia zasad i 
narządzi zapewnienia jakości (Polskie Ramy jakości Staży i Praktyk, TRIFT) 
przygotowano  załączniki do modelu:  
 
wzór deklaracji współpracy dla szkoły i pracodawcy, 
 
wzór umowy  - jaką szkoła podpisuje z pracodawcą wysyłając uczniów na praktykę, 
 
list motywacyjny dla ucznia, 
 
kwestionariusz przedsiębiorstwa, w którym znajdują się pytania pomagające określić 
jaki profil zawodowy odpowiada oczekiwaniom pracodawcy co do organizacji 
praktyk zawodowych, 
 
kwestionariusz celu praktyk, który pomaga określić uczniom ich oczekiwania co do 
praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwie, 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

3. Etap projektu  
Opracowanie trzech dokumentów na podstawie weryfikacji przeprowadzonego pilotażu 

Wykorzystując polskie i europejskie doświadczenia w zakresie tworzenia zasad i narządzi 
zapewnienia jakości (Polskie Ramy jakości Staży i Praktyk, TRIFT) przygotowano  załączniki do 
modelu:  
 
kwestionariusz po odbytej praktyce dla ucznia będący weryfikacją co udało się osiągnąć na 
praktyce, 
 
ocena praktyk przez opiekuna oddelegowanego ze szkoły, w którym możliwa jest ocena 
zarówno podejścia do praktycznej nauki zawodu pracodawcy jak i ucznia, 
 
kwestionariusz kompetencji przekrojowych ucznia. 
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INERIO   -   Nauczanie praktyczne 

3. Etap projektu  
Opracowanie trzech dokumentów na podstawie weryfikacji przeprowadzonego pilotażu 
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