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Działania partnerstwa

Wszyscy partnerzy projektu SKILLSUP przeprowadzili do Wszyscy partnerzy projektu SKILLSUP przeprowadzili do 
listopada 2012r. ok. listopada 2012r. ok. 5050 dziadzia łłaańń upowszechniajupowszechniaj ąących. cych. 

Partnerzy promowali projekt na swoich stronach Partnerzy promowali projekt na swoich stronach 
internetowych, w newsletterach, na rinternetowych, w newsletterach, na r óóżżnych spotkaniach nych spotkaniach 

zewnzewnęętrznych, w kttrznych, w kt óórych brali udziarych brali udzia łł . . 



Uniwersytet Dunarea de Jos w Galati
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1.1. Dwukrotna prezentacja projektu na targach pracy Dwukrotna prezentacja projektu na targach pracy 
organizowanych przez Urzorganizowanych przez Urz ąąd Pracy na uniwersytecie w Galati d Pracy na uniwersytecie w Galati 
(wiosennych i jesiennych),(wiosennych i jesiennych),

2.2. Dwa seminaria upowszechniajDwa seminaria upowszechniaj ąące w Rumunii:ce w Rumunii:
-- 01.10.2012 01.10.2012 –– dla przedstawicieli brandla przedstawicieli bran żży budowlanej (z y budowlanej (z 
udziaudzia łłem pracownikem pracownik óów uniwersytetu i studentw uniwersytetu i student óów);w);
-- 15.10.2012 15.10.2012 –– dla przedstawicieli szkodla przedstawicieli szko łły budowlanej oraz y budowlanej oraz 
innych instytucji szkolenia zawodowego. innych instytucji szkolenia zawodowego. 



ENAIP FVG
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1.1. Spotkania z ekspertami edukacji i szkoleSpotkania z ekspertami edukacji i szkole ńń zawodowych zawodowych 
organizacji Effe.Pi, ktorganizacji Effe.Pi, kt óórzy odpowiadajrzy odpowiadaj ąą za tworzenie za tworzenie 
programprogram óów nauczania w szkolnictwie zawodowym w regionie w nauczania w szkolnictwie zawodowym w regionie 
Friuli Venezia Giulia.Friuli Venezia Giulia.

2.2. Seminarium upowszechniajSeminarium upowszechniaj ąące dla przedstawicieli 8 instytucji ce dla przedstawicieli 8 instytucji 
szkoleniowych naleszkoleniowych nale żążących do Effe.Pi cych do Effe.Pi -- 5.11.2012r. w Pasian di 5.11.2012r. w Pasian di 
Prato.Prato.

3.3. Planowany udziaPlanowany udzia łł w Seminarium 14.12.2012r. dla w Seminarium 14.12.2012r. dla 
przedstawicieli budowlanych szkprzedstawicieli budowlanych szk óółł zawodowych (na poziomie zawodowych (na poziomie 
krajowym) w Catanii.krajowym) w Catanii.



Polskie Stowarzyszenie Gipsu
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1.1. Spotkania z ZespoSpotkania z Zespo łłem Szkem Szk óółł Budowlanych w Radomiu i Budowlanych w Radomiu i 
PaPańństwowymi Szkostwowymi Szko łłami Budownictwa w Gdaami Budownictwa w Gda ńńsku.sku.

2.2. Spotkanie z Powiatowym UrzSpotkanie z Powiatowym Urz ęędem Pracy w Zamodem Pracy w Zamo śściu.ciu.
3.3. Seminarium (zawierajSeminarium (zawieraj ąące warsztaty praktyczne) dla ce warsztaty praktyczne) dla 

przedstawicieli sektora budowlanego w Fundacji Wszech nicy przedstawicieli sektora budowlanego w Fundacji Wszech nicy 
Budowlanej w Warszawie Budowlanej w Warszawie –– 4.10.2012.4.10.2012.



Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

6

1.1. Prezentacja projektu na spotkaniach czPrezentacja projektu na spotkaniach cz łłonkonk óów TNOiK w TNOiK 
(naukowcy, przedsi(naukowcy, przedsi ęębiorcy, menedbiorcy, mened żżerowie).erowie).

2.2. Spotkania dot. projektu z: KomendSpotkania dot. projektu z: Komend ąą WojewWojew óódzkdzkąą
Ochotniczych HufcOchotniczych Hufc óów Pracy w Gdaw Pracy w Gda ńńsku, Zarzsku, Zarz ąądem dem 
GdaGdańńskiego Klastra Budowlanego, Dyrekcjskiego Klastra Budowlanego, Dyrekcj ąą PaPańństwowych stwowych 
SzkSzkóółł Budownictwa w GdaBudownictwa w Gda ńńsku.sku.

3.3. Seminarium upowszechniajSeminarium upowszechniaj ąące dla naukowcce dla naukowc óów, ekspertw, ekspert óów w 
edukacji zawodowej, menededukacji zawodowej, mened żżereróów i przedsiw i przedsi ęębiorcbiorc óów w ––
18.10.2012 w TNOiK w Gda18.10.2012 w TNOiK w Gda ńńsku.sku.



Instytut Technologii Eksploatacji – PIB 
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1.1. Utworzenie strony internetowej projektu www.skillsup.euUtworzenie strony internetowej projektu www.skillsup.eu
2.2. Prezentacja projektu SKILLSUP podczas 6 spotkaPrezentacja projektu SKILLSUP podczas 6 spotka ńń

partnerskich projektpartnerskich projekt óów Grundtvig, Leonardo da Vinci w: w Grundtvig, Leonardo da Vinci w: 
Radomiu (2 razy), Budapeszcie, Bergen op Zoom (NL), Radomiu (2 razy), Budapeszcie, Bergen op Zoom (NL), 
Londynie i ParyLondynie i Pary żżu.u.

3.3. Prezentacja projektu w czasie miPrezentacja projektu w czasie mi ęędzynarodowej konferencji dzynarodowej konferencji 
naukowej Edukacjanaukowej Edukacja --TechnikaTechnika --Informatyka w Poznaniu.Informatyka w Poznaniu.

4.4. Prezentacja projektu na Seminarium MPrezentacja projektu na Seminarium M łłodych Naukowcodych Naukowc óów w w w 
ITEEITEE--PIB.PIB.

5.5. Prezentacja projektu i produktPrezentacja projektu i produkt óów na miw na mi ęędzynarodowej dzynarodowej 
konferencji w Radomiu (7.12.2012)konferencji w Radomiu (7.12.2012)

6.6. Opracowanie i wydrukowanie materiaOpracowanie i wydrukowanie materia łłóów promocyjnych.w promocyjnych.
7.7. Druk raportDruk raport óów i 2 monografii upowszechniajw i 2 monografii upowszechniaj ąących projekt i cych projekt i 

produkty.produkty.



tnoik@tnoik.gda.pl

www.tnoik.org

www.skillsup.eu
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