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Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje 

o naborze Partnera ponadnarodowego do realizacji projektu w ramach konkursu 

nr POKL/I/9.2/PN/12 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego) 

 

Obszar tematyczny projektu: wymiana wiedzy i doświadczenia z Partnerem 

ponadnarodowym w obszarze  programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu 

osiach. Adoptowanie systemu kształcenia i certyfikowania ukształtowanych umiejętności 

programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach dla potrzeb wybranych 

szkół zawodowych i techników z regionu łódzkiego. 

 

Oczekiwania wobec potencjalnego Partnera: 

− min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w zakresie 

programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach.  

− min. 3 letnie doświadczenie w certyfikowaniu ukształtowanych umiejętności 

programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach 

− potencjał instytucjonalny, osobowy i finansowy zapewniający prawidłową realizację 

projektu oraz zadań partnerstwa  

− gotowość do współpracy przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu 

− doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

(pożądane) 

 

Oczekiwany wkład partnera w realizację projektu: 

− pomoc w adaptacji sytemu kształcenia programowania obrabiarek sterowanych 

numerycznie w pięciu osiach do warunków wybranych szkół w regionie łódzkim  

− udział w certyfikowaniu ukształtowanych umiejętności przez uczniów wybranych szkół 

w regionie łódzkim 

− przygotowanie wizyt studyjnych dla polskich nauczycieli. 
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Zgłoszenie należy przesłać do dnia 5 listopada 2012 roku (do godz. 16.00) na adres 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, 

90-142 Łódź z dopiskiem: „Projekt 9.2. – CNC” lub drogą elektroniczną na adres 

wcdnikp@wckp.lodz.pl lub pkraw@wckp.lodz.pl 

 

Informacja o wyborze instytucji partnerskiej zostanie zamieszczona na stronie 

http://bip.wckp.lodz.pl/  

Wszystkie podmioty, które złożyły stosowną ofertę zostaną poinformowane drogą 

elektroniczną o dokonanym wyborze instytucji partnerskiej. Istnieje możliwość wniesienia 

środka  odwoławczego drogą elektroniczną do dnia 7 listopada 2012 roku (do godz. 16.00) 

na adres wcdnikp@wckp.lodz.pl. Z procesu rozpatrywania środka odwoławczego zostaną 

wyłączone osoby, które były zaangażowane w ocenę odpowiedzi przesłanych  na ogłoszenie o 

naborze partnerów. W ocenie środka odwoławczego będą brane pod uwagę kryteria 

merytoryczne wskazane w powyższej informacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

środka odwoławczego, o wynikach przebiegu procedury odwoławczej zostaną 

poinformowane wszystkie podmioty, które przesłały stosowne oferty. 

Dodatkowe informacje dotyczące wyboru Partnera można uzyskać w siedzibie 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (pok. 102) u Pana 

Pawła Krawczaka oraz pod numerem telefonu 42 678-33-78 wew. 111 lub pod adresem 

email: pkraw@wckp.lodz.pl    
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