
Załącznik XII - Matryca logiczna monitorowania wskaźników w ramach poszczególnych typów projektów/operacji  

w ramach naboru z Poddziałania 8.5.1 

 
              
 

 Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego  

oraz produktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typy 
projektów/operacji  
w ramach naboru  

 
Wskaźniki  

rezultatu bezpośredniego   

 
Wskaźniki  

rezultatu produktu   
Wskaźniki produktu  

Liczba 
nauczycieli 
kształcenia 
zawodowego 
oraz 
instruktorów 
praktycznej 
nauki zawodu, 
którzy uzyskali 
kwalifikacje 
lub nabyli 
kompetencje 
po 
opuszczeniu 
programu 

Liczba szkół i 
placówek 
kształcenia 
zawodowego 
wykorzystujących  
doposażenie 
zakupione dzięki 
EFS 

Liczba osób, 
które uzyskały 
kwalifikacje w 
ramach 
pozaszkolnych 
form 
kształcenia 

Liczba 
nauczycieli 
kształcenia 
zawodowego 
oraz 
instruktorów 
praktycznej 
nauki zawodu 
objętych 
wsparciem w 
programie 

Liczba uczniów 
szkół i placówek 
kształcenia 
zawodowego 
uczestniczących 
w stażach  
i praktykach u 
pracodawcy 

 

Liczba szkół i 
placówek 
kształcenia 
zawodowego 
doposażonych 
w programie w 
sprzęt i 
materiały 
dydaktyczne 
niezbędne do 
realizacji 
kształcenia 
zawodowego 

 

Liczba 
podmiotów 
realizujących 
zadania 
centrum 
kształcenia 
zawodowego i 
ustawicznego 
objętych 
wsparciem w 
programie 

Liczba osób 
uczestniczących 
w 
pozaszkolnych 
formach 
kształcenia (bez 
udziału 
pracodawców)  
w programie  

 

Liczba osób 
uczestniczących 
w 
pozaszkolnych 
formach 
kształcenia w 
programie 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

 
 

 

1. Realizacja staży i 
praktyk zawodowych 
u pracodawcy dla 
uczniów objętych 
wsparciem 
projektowym. 

    X     

2. Wsparcie dualnego 
systemu kształcenia i 
szkolenia- teoria plus 
praktyka dla uczniów 
objętych wsparciem 
projektowym.  

    X     



  
3. Współpraca szkół 
zawodowych z 
otoczeniem 
społeczno – 
gospodarczym, 
szczególnie 
z pracodawcami/ 
przedsiębiorcami. 

    X     

4. Realizacja 
kompleksowych 
programów 
doradztwa 
zawodowego (oparta 
na współpracy 
różnych instytucji). 

    X     

5. Doposażenie szkół i 
placówek kształcenia 
zawodowego w 
nowoczesny sprzęt i 
materiały 
dydaktyczne 
wyłącznie jako część 
projektów 
wspierających 
kształcenie 
zawodowe. 

 X    X    

6. Upowszechnianie 
nowoczesnego 
nauczania poprzez 
rozwijanie metod 
aktywnego i 
praktycznego uczenia 
się (m.in. 
wykorzystanie TIK). 

    X     



  
7. Zwiększanie 
kompetencji 
kluczowych 
niezbędnych na rynku 
pracy 
uczniów/słuchaczy 
szkół/placówek 
kształcenia 
zawodowego. 

    X     

8. Doskonalenie 
umiejętności 
nauczycieli zawodu 
 i instruktorów 
praktycznej nauki 
zawodu jako część 
projektów 
wspierających 
kształcenie 
zawodowe. 

X   X      



  
9. Tworzenie i rozwój 
centrów kształcenia 
zawodowego i 
ustawicznego oraz 
wsparcie usług 
edukacyjnych 
realizowanych przez 
te podmioty lub inne 
zespoły realizujące 
zadania zbieżne z 
zadaniami CKZiU na 
rzecz kształcenia 
zawodowego 
uczniów,  
a także 
podejmujących 
działania w zakresie 
poradnictwa 
edukacyjno - 
zawodowego i 
informacji zawodowej 
poprzez: 

a) przygotowanie 
szkół i placówek 
systemu oświaty 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe do 
pełnienia funkcji 
CKZiU lub innego 
zespołu realizującego 
zadania zbieżne z 
zadaniami CKZiU dla 
określonej branży; 

b) wsparcie realizacji 
zadań dla określonych 
branż przez CKZiU lub 
inne zespoły 
realizujące zadania 
zbieżne z zadaniami 
CKZiU. 

X X X X  X X X X 

 


