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Celem partnerstwa jest zaprojektowanie i opracowanie Proinnowacyjnej Wielofunkcyjnej 
Platformy Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych (PIMP-VET) oraz zastosowanie platformy w 
kształceniu i szkoleniu zawodowym w zakresie nauk rolniczych w okresie 24 miesięcy. 
Wykorzystując innowacyjne rozwiązania zastosowane na platformie, w nowatorski sposób 
zaprezentujemy wybrane kwalifikacje zawodowe, uwzględniając ich różnorodność oraz 
niezbędne metody nauczania i weryfikacji wiedzy podczas pracy wychowawczej. 

Wprowadzenie nowych metod i narzędzi kształcenia zawodowego umożliwi praktykom, 
instruktorom i słuchaczom praktyczną współpracę, w praktyce skuteczniejszą i bardziej 
praktyczną niż konwencjonalna, a także bardziej wyrazistą i wydajną niż tradycyjne 
zastosowanie technologii w nauczaniu. 

Uczestnikami bezpośrednimi będą: 

- Szkoły kształcące techników rolniczych, a także zainteresowane współpracą placówki 
kształcenia zawodowego o podobnym lub pokrewnym profilu; 

- Firmy rolnicze zainteresowane odpowiednim przygotowaniem przyszłych pracowników do 
pracy w produkcji rolnej; 

- inne placówki edukacyjne i szkoleniowe; 

Projekt przewiduje: 

1.Opracowanie metodologii przedstawiania kwalifikacji rolniczych z uwzględnieniem ich 
różnorodności oraz niezbędnych metod nauczania i weryfikacji wiedzy podczas pracy 
wychowawczej, 

2. Zaprojektowanie systemu SHOW-VET od strony sprawności funkcjonalnej umożliwiającego 
prezentację zakresu Kwalifikacji oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do połączenia 
procesu nabywania kwalifikacji w akredytowanym podmiocie z dostępem on-line na stronie 
internetowej. 3. Rozwój systemu PIMP-VET z wykorzystaniem metod wdrażania produktów 
finalnych poprzez fazę planowania rozwiązania, testowanie i wdrażanie produktu finalnego, 

4. Zaprojektowanie modelu użyteczności z jednoczesnym wdrożeniem na platformie SHOW-
VET przez Wnioskodawcę i Partnerów projektu wybranych Kwalifikacji Zawodowych  

5. Zastosowania SHOW-VET w nauczaniu na kierunku rolnictwo, 



Dzięki tym rozwiązaniom możliwe będzie np. uatrakcyjnienie programu edukacyjnego, 
usprawnienie pracy jednostek dydaktycznych, podniesienie jakości kształcenia, 
stymulowanie uczenia się i pracy oraz pomoc kapitałowi ludzkiemu docierającemu do 
przedsiębiorstw stosujących podobne rozwiązania w praktyce gospodarczej i rolniczych 
procesach produkcyjnych. 

Potencjalne długoterminowe korzyści takiego projektu obejmują możliwość dalszej 
współpracy oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. To także nauka 
praktycznych rozwiązań w edukacji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nawiązywaniu 
kontaktów, opracowywaniu lub przekazywaniu innowacji. 
 

Elementy projektu: 

1. 5 międzynarodowych spotkań projektowych. 

2. Rozwój 5 rezultatów prac intelektualnych: 

3. 2 wydarzenia upowszechniające (w Grecji, w Polsce). 
 

Projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej: Erasmus+ jest koordynowany przez 
Fundację Rodzice Szkole i realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszenie Doradców na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Center For Vocational Training z Grecji, VsI Jaunimo ratas z 
Litwy i SAPS, n.o. ze Słowacji oraz Digital Break SP z o. o. z Polski.  
O bieżących pracach tego bardzo ciekawego i ważnego przedsięwzięcia będziemy 
informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej. 
 


