
 

 

 
DEKLARACJA 

UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO  

PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO 

„INNOWACYJNE PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” 

 

złożona dnia ………………………………. 

 

przez 

(NAZWA I ADRES SZKOŁY) 

…………………….. 

reprezentowaną przez 

……………………………………. – Dyrektora Szkoły  

zwaną dalej „Szkołą” 

 

do: 

firmy EUROPIL Elżbieta Pilch z siedzibą w Szczecinie ul. Gwarna 52/5, 70-789 Szczecin,  

reprezentowanej przez Elżbietę Pilch – Właścicielkę, 

działającej w imieniu partnerstwa w składzie : EUROPIL Elżbieta Pilch – Lider, AG Doradztwo 

Adam Górski, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra, dr Olga Mausch-

Dębowska Research & Consultancy – Partner ponadnarodowy; 

zwanej dalej „Beneficjentem” 

 

1. Niniejsza Deklaracja reguluje zasady wdrożenia i wykorzystania przez Szkołę produktu 

finalnego projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” oraz zasady 

współpracy w zakresie upowszechnia tego produktu.  

2. Projekt „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” nr WND-POKL.09.02.00-

32-025/11 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

3. Na produkt pn. „Model e-podręcznika do kształcenia zawodowego” składają się 

następujące elementy: 

 Modelowy e-podręcznik dla szkół zawodowych z uwzględnieniem dorobku 

szkolnictwa brytyjskiego – E-podręcznik do zawodu technik hotelarstwa, 



 

 

 Multimedialna platforma kształcenia zawodowego wykorzystująca rozwiązania 

brytyjskie w tej dziedzinie, 

 Podręcznik metodyczny dla nauczycieli. Poradnik wykorzystania e-podręcznika 

podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa, 

 Dwa programy szkoleń dla nauczycieli (szkolenie miękkie dotyczące barier  

w korzystaniu z multimediów oraz techniczne związane z obsługą narzędzi), 

 Publikacja „E-podręcznik do zawodu technik hotelarstwa. Innowacyjne narzędzie 

wsparcia kształcenia zawodowego”. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia Szkole dostępu do multimedialnej platformy 

kształcenia zawodowego www.ebook-24.edu.pl zawierającej treści e-podręcznika  

do zawodu technik hotelarstwa, przekazania podręcznika metodycznego dla nauczycieli 

oraz publikacji, jak również gwarantuje udział minimum jednego nauczyciela ze Szkoły  

w programie szkoleniowym dla nauczycieli w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie. 

5. Szkoła deklaruje wykorzystywanie modelu w praktyce dydaktycznej oraz uczestnictwo  

w procesie upowszechniania produktu finalnego w przedmiotowym projekcie (do dnia 

zakończenia udziału w projekcie, jak również po jego zakończeniu), a w szczególności: 

 wykorzystywanie produktu podczas zajęć lekcyjnych, szczególnie w klasach 

kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, 

 udział w seminariach dla dyrektorów szkół, nauczycieli i kierowików kształcenia 

zawodowego, 

 udział w szkoleniach dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu stosowania 

produktu, 

 udział w szkoleniach blended learning dla uczniów ułatwiających praktyczne 

zastosowanie multimedialnej platformy edukacyjnej,  

 udział w konferencji podsumowującej projekt. 

6. Celem działań upowszechniających jest poinformowanie potencjalnych użytkowników  

i odbiorców, opinii publicznej i innych zainteresowanych grup, na poziomie regionalnym  

i lokalnym, o innowacji – modelu e-podręcznika do kształcenia zawodowego wraz  

z dedykowaną, multimedialną platformą edukacyjną. Efektem działań 

upowszechniających będzie stworzenie pozytywnego obrazu opracowanego modelu, 

zainteresowanie nauczycieli modelem i jego wdrożenie na jak najszerszą skalę przez 

placówki kształcenia zawodowego. 

7. W celu realizacji podjętej współpracy Szkoła zobowiązuje się również  

do rozpowszechniania informacji na temat produktu finalnego projektu wśród innych 

szkół, m.in. poprzez publikację informacji o wykorzystaniu modelu, uczestnictwie  

w szkoleniach etc., na stronie internetowej Szkoły i/lub w siedzibie Szkoły. Szkoła przy 



 

 

realizacji tych działań zachowa zasady informowania o fakcie współfinansowania 

projektu ze środków Unii Europejskiej. 

8. Beneficjent zapewnia Szkole bezpłatny dostęp do multimedialnej platformy do dnia 

zakończenia projektu tj., 31.12.2015 r. 

9. Po zakończeniu realizacji projektu, tj. po 31.12.2015 r. Beneficjent może wyznaczyć opłatę 

za możliwość korzystania z multimedialnej platformy kształcenia zawodowego, 

pozwalającą na pokrycie kosztów administrowania platformą.  

10. Wysokość i zasady wnoszenia ewentualnej opłaty uregulowane zostaną odrębną umową. 

11. Szkoła nie może przenieść na rzecz osób trzecich żadnego z uprawnień lub zobowiązań 

wynikających z niniejszej Deklaracji.  

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Deklaracji wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

13. Deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

 

……………....…………......…………     .....………………………………………… 

 Beneficjent              Szkoła 

 


