
Syntea SA posiada wewnętrzny Departament Aplikowania o Projekty Unijne, zatrudniający specjalistów 
z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy UE  oraz w realizacji programów dofinansowanych. 
Piszemy i prowadzimy zarówno własne projekty, jak i realizujemy działania w partnerstwach 
ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami czy przedsiębiorstwami, a także uczestniczymy w przedsięwzięciach 
edukacyjnych jako podwykonawcy. 

Integrujemy kompleksowe usługi kompetencyjne adresowane do sektora edukacji od szkół podstawowych 
po szkoły średnie, techniczne i zawodowe, mających na celu lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb 
rynku pracy i zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki dydaktycznej. 

Zapewniamy Państwu przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE na konkurs 
ogłoszony przez Instytucję Pośredniczacą.

W ramach działań projektowych proponujemy wsparcie merytoryczne i dydaktyczne.

Realizacja projektu to szereg korzyści, takich jak:

certyfikaty dla uczestników projektu uznawane przez pracodawców na całym świecie, 
spójne z Krajową i Europejską Ramą Kwalifikacji, 
gotowe programy i materiały edukacyjne zgodne z nową podstawą programową,
możliwość zakupu w ramach projektu sprzętu, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych 
dla szkoły, 
rozwijanie współpracy z rynkiem pracy,
profilowane szkolenia zgodne z potrzebami nauczycieli, pracowników administracyjnych szkół 
i placówek oświatowych,
możliwość zatrudnienia kadry do zarządzania projektem i przeszkolenia nauczycieli z zakresu 
przedmiotów wpisujących się w program rozwojowy szkoły,
umocnienie wizerunku placówki oświatowej oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

Działania w projekcie (szkolenia, kursy, programy praktyk i staży oraz metody aktywizacji zawodowej) 
będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów, nauczycieli, pracowników dydaktycznych 
oraz kadry zarządzającej i administracyjnej, szkół i placówek oświatowych. 

Dofinansowanie 
programów edukacyjnych 



NOWOCZESNA EDUKACJA OPARTA NA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGIACH 

Syntea SA oferuje wsparcie w realizacji projektów dedykowanych sektorowi edukacji K12, od szkół 
podstawowych przez gimnazjalne, po techniczne i zawodowe mające na celu zwiększenie atrakcyjności oferty 
edukacyjnej Państwa placówki.

W ramach działań projektowych oferujemy:

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, 
międzynarodowe certyfikaty dla uczestników projektu, 
certyfikowane laboratoria komputerowe w szkole, 
możliwość zakupu w ramach projektu sprzętu i wyposażenia dla szkoły, 
rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno 
– zawodowym oraz informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej 
oraz możliwościach dalszego kształcenia,
wyjazdy studyjne do muzeów, przedsiębiorstw, ośrodków kultury, 
dostęp do materiałów dydaktycznych takich jak podręczniki, pomoce naukowe, słowniki techniczne, 
ekonomiczne itp., 
możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć w ramach projektu przez nauczycieli szkoły objętej wsparciem,
zatrudnienie kadry do zarządzania projektem,
zapewnienie przeszkolenia nauczycieli z zakresu przedmiotów wpisujących się w program rozwojowy 
szkoły,
umocnienie wizerunku Państwa placówki oświatowej poprzez udział w prestiżowych projektach.

Działania kierujemy do placówek prowadzących kształcenie ogólne (szkoły 
podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące) mając na celu podnoszenie 
kompetencji. Realizujemy kompleksowe programy rozwojowe ukierunkowane 
na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wzmocnienie ich zdolności 
do przyszłego zatrudnienia i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach 
edukacyjnych.

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

W ramach działań projektowych oferujemy:

możliwość uzyskania certyfikatów zawodowych w tym Vocational Competence Certificate 
(www.vccsystem.eu) zgodnych z kierunkami kształcenia uznawanymi przez pracodawców na całym 
świecie umożliwiające podniesienie i rozwój kompetencji, jak również potwierdzające teoretyczne, 
praktyczne i informatyczne kompetencje zawodowe oraz branżowy język obcy, 
weryfikację i dostosowanie kompetencji uczniów do faktycznych wymagań pracodawców dzięki 
organizowanym stażom i praktykom zawodowym w przedsiębiorstwach, a co za tym idzie zwiększając 
szanse na uzyskanie przez nich zatrudnienia,
zakup w ramach projektu sprzętu, materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia dla szkoły 
zapewniających wysoką jakość kształcenia,
możliwość zatrudnienia kadry do zarządzania projektem oraz prowadzenia przez nauczycieli 
dodatkowych zajęć, 
zapewnienie szkolenia dla nauczycieli z zakresu przedmiotów wpisujących się 
w program rozwojowy szkoły, 
efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Działania adresujemy do szkół oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie 
zawodowe mając na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej. Realizowane kompleksowe programy rozwojowe szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe obejmują zarówno wyrównanie dysproporcji 
edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, modernizację procesu kształcenia 
poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne, tym samym rozwijając 
kompetencje kluczowe uczniów służące podniesieniu ich zdolności do przyszłego 
zatrudnienia.

SZKOŁY ZAWODOWE (TECHNIKUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)

W ramach działań projektowych oferujemy:

podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych kwalifikacji ogólnych oraz branżowych w oparciu 
o międzynarodową certyfikację, profilowane szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące zgodne 
z potrzebami nauczycieli, pracowników dydaktycznych, szkół i placówek oświatowych, kadry 
administracyjnej i zarządzającej oświatą, 
szkolenia za zakresu nowoczesnych technologii, 
współpraca z wieloma uczelniami wyższymi na terenie całego kraju umożliwia realizację projektów 
obejmujących studia podyplomowe dla nauczycieli, pracowników dydaktycznych, kadry administracyjnej 
i zarządzającej oświatą,
dodatkową korzyścią dla szkoły jest możliwość akredytacji własnej placówki w promowanym przez nas 
systemie kształcenia VCC (Vocational Competence Certificate) i uzyskanie statusów Akademii Edukacyjnej 
i/lub Partnera Egzaminacyjnego, które uprawniają szkołę do przeprowadzania certyfikowanych szkoleń
i egzaminów zawodowych, podnosząc tym samym atrakcyjność oferty edukacyjnej danej placówki 
na rynku.

Działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów 
praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty 
do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą 
kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się 
sytuacją demograficzną w systemie oświaty. 

KADRA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE, 
ZAWODOWE ORAZ USTAWICZNE
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KADRA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE, 
ZAWODOWE ORAZ USTAWICZNE



Moje Kluczowe Kompetencje 

Przedsięwzięcie „Moje Kluczowe Kompetencje” zrealizowane na terenie 
województwa kujawsko - pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego miało 
na celu podniesienie kompetencji wśród 2700 uczniów z ponad 40 szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, 
liceum profilowane, technikum). Uczestnicy wzięli udział w zajęciach 
językowych, lekcjach z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, warsztatach 
przedsiębiorczości oraz IT. 

WYBRANE PROJEKTY

Energia kompetencji 

Syntea SA przeprowadziła analizę sytuacji szkół zawodowych na terenie 
województwa mazowieckiego i w odpowiedzi na zdiagnozowane luki 
kompetencyjne w partnerstwie z Powiatem grójeckim zrealizowała projekt 
„Energia kompetencji”. Uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie 
uczęszczający do placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Skorzystali 
ze szkoleń ICT opartych na certyfikacji VCC oraz VCC Programming 
WWW Services,zajęć językowych, lekcji z przedmiotów matematyczno 
- przyrodniczych i humanistycznych, przedmiotów zawodowych, jak również 
uczestniczyli w praktykach zawodowych oraz warsztatach przedsiębiorczości.

Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii  

Analizując potrzeby nabycia kompetencji oraz uaktualnienia posiadanych 
kwalifikacji kadry dydaktycznej z województwa lubelskiego, Syntea SA 
przygotowała projekt „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych 
technologii”, w ramach którego opracowane i pilotażowo wdrażane 
są programy doskonalenie zawodowego w międzynarodowych 
przedsiębiorstwach dla nauczycieli prowadzących kształcenie w zawodach: 
Informatyk, Ekonomista, Elektronik, Technik budownictwa. 
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