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Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi 

i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego 

 

 
Lista wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej  
 

L.P. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 

1. 

Tomorrow Sp. z o.o. 
Multimedialne e-zasoby do nauki języka angielskiego zawodowego w 

obszarze mechanicznym 

2. 

Centrum Kształcenia Kadr 
Omega Marcin Kusiak 

E-podręczniki i E-zasoby w I obszarze zawodowym Administracyjno-
usługowym i Artystycznym 

3. 

Macmillan Polska 
E-zasoby dla VIII obszaru zawodowego (Rolniczo-leśny z ochroną 

środowiska) 

4. 

Macmillan Polska E-zasoby dla IX obszaru zawodowego (Turystyczno-gastronomiczny) 

5. 

Macmillan Polska E-zasoby dla II obszaru zawodowego (Administracyjno-usługowy II) 

6. 

Macmillan Polska E-zasoby dla X obszaru zawodowego (Medyczno-społeczny) 

7. 

Macmillan Polska E-zasoby dla I obszaru Administracyjno-usługowego i Artystycznego 



8. 

Eduexpert Sp. z o.o. 
E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów 

ekonomiczno-administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-
logistycznych 

9. 

Eduexpert Sp. z o.o. 
E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska 

w dwóch grupach zawodów: 
leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym 

10. 

Eduexpert Sp. z o.o. 
E-zasoby w obszarze administracyjno-

usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz 
włókienniczo-odzieżowych 

11. 

Eduexpert Sp. z o.o. 
E-zasoby w obszarze medyczno-społecznym, w trzech grupach zawodów: 

grupa zawodów ochrony zdrowia grupa zawodów pomocy społecznej, 
grupa zawodów ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia 

12. 

Learnetic S.A. 

Opracowanie e-
zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru 

Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej –
 mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, 

obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej. 

13. 

Learnetic S.A. 

Opracowanie e-
zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru 

Turystyczno  gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko –
 gastronomiczno – turystycznej oraz spożywczej. 

14. 

Learnetic S.A. 

Opracowanie e-
zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru 

Administracyjnousługowego (II), dla grup zawodów: ekonomiczno-
administracyjnobiurowej oraz 

transportowospedycyjnologistycznej. 

15. 

Learnetic S.A. 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego 
zawodowo dla obszaru Administracyjno¬usługowego (I) i Artystycznego, 

dla grup zawodów: fryzjersko¬ kosmetycznej, 
chemiczno¬ceramiczno¬szklarskiej, poligraficzno¬ fotograficznej, drzewno-

meblarskiej oraz artystycznej. 



16. 

Learnetic S.A. 

Opracowanie e-
zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru 

Administracyjnousługowego (III), dla grup zawodów: skórzano-
 obuwniczej oraz włókienniczo odzieżowej. 

17. 

Learnetic S.A. 

Opracowanie e-
zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru 

Górniczo  hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo –
 wiertniczej oraz hutniczo  odlewniczej. 

18. 

Learnetic S.A. 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego 
zawodowo dla obszaru  Elektryczno - elektronicznego (V), dla grup 

zawodów: elektryczno - elektronicznej i energetycznej oraz 
teleinformatycznej. 

19. 

Learnetic S.A. 
Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego 

zawodowo dla obszaru  Budowlanego (IV), dla grup zawodów: budowlanej, 
drogowej i inżynieryjno- instalacyjnej. 

20. 

Learnetic S.A. 
Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego 

zawodowo dla obszaru Rolniczo – leśnego z ochroną środowiska (VIII), dla 
grup zawodów: leśno – ogrodniczej i rolno – hodowlanej. 

21. 

Learnetic S.A. 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego 
zawodowo dla obszaru Medyczno - społecznego (X), dla grup zawodów: 

ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i 
mienia. 

22. 

Międzynarodowa Wyższa 
Szkoła Logistyki i 

Transportu we Wrocławiu 

Opracowanie materiałów multimedialnych do języka obcego dla obszaru 
administracyjno-usługowego II 

23. 

Syntea S.A. 
Opracowanie 5 e-zasobów do nauki języka angielskiego w obszarze 

zawodowym turystyczno-gastronomicznym 

24. 

Fundacja VCC 
Opracowanie 9 e-zasobów do nauki języka angielskiego w obszarze 

zawodowym Elektryczno-elektronicznym. 



25. 

4 SYSTEM POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

E-zasoby do nauki języków obcych ukierunkowanych zawodowo dla 
obszaru zawodowego administracyjno-usługowego (II) 

26. 

Politechnika Łódzka Języki obce zawodowe dla obszaru elektryczno-elektronicznego 

27. 

Politechnika Łódzka Języki obce zawodowe dla obszaru budowlanego 

28. 

Politechnika Łódzka Języki obce zawodowe dla obszaru mechanicznego 

29. 

Politechnika Łódzka Języki obce zawodowe dla obszaru medyczno-społecznego 

30. 

Wyższa Szkoła 
Filologiczna we 

Wrocławiu 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka angielskiego ukierunkowanego 
zawodowo dla obszaru zawodowego turystyczno-gastronomicznego 

31. 

Wyższa Szkoła 
Filologiczna we 

Wrocławiu 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka angielskiego ukierunkowanego 
zawodowo dla obszaru zawodowego medyczno-społecznego 

32. 

Wyższa Szkoła 
Filologiczna we 

Wrocławiu 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka angielskiego ukierunkowanego 
zawodowo dla obszaru zawodowego rolniczo-leśnego 



33. 

Fundacja Wrota Edukacji - 
EduGate 

4ELT Język angielski zawodowy w obszarze turystyczno-gastronomicznym 

34.  

4 SYSTEM POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

E-zasoby do nauki języków obcych ukierunkowanych zawodowo dla 
obszaru zawodowego Administracyjno-usługowy (I) i Artystyczny 

 
 
 


