Placówka akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty
Sosnowieckie Centrum Edukacyjne "EDUKATOR" jest ośrodkiem doskonalenia nauczycieli
o zasięgu ogólnopolskim. Funkcjonuje na polskim rynku od 2000 roku. Placówka zatrudnia
ponad 30 trenerów różnych specjalności.

Program szkolenia:
Reforma szkolnictwa zawodowego
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół branżowych i techników.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Cele szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami:

•

prawa oświatowego dotyczącego szkolnictwa zawodowego od 1.09.2019,

•

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

•

w podstawie programowej kształcenia w zawodach,

•

w ramowych planach nauczania,

•

w egzaminie zawodowym.

Efekty szkolenia – Uczestnik:

•

zna zmiany w egzaminie zawodowym,

•

wymienia akty prawne, które uległy zmianie i nowelizacji oraz treści zmian w tych aktach
prawnych,

•

określa zmiany, jakich dokonano w zakresie nazw zawodów, jakie wprowadzono nowe
zawody do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

•

opisuje strukturę podstawy programowej, zna ideę kryteriów weryfikacji oraz kursów
dodatkowych umiejętności w zawodzie,

•

zna zmiany, jakie wprowadza rozporządzenie o ramowych planach nauczania dotyczące ilości
godzin kształcenia ogólnego i zawodowego.

Treści szkolenia:
1. Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty – zmiany
2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
3. Podstawy programowe kształcenia w zawodzie
4. Ramowe plany nauczania
5. Egzamin zawodowy
•

Wynik egzaminu w kwalifikacji

•

Wynik egzaminu w zawodzie

Metody i formy szkolenia:
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, praca z aktami prawnymi, dyskusja.
Autor programu i prowadzący szkolenie: Zbigniew Zalas - członek Rady Dyrektorów Szkół
Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej

Można zamawiać szkolenia o innej tematyce dostosowanej do potrzeb
organizacji. Szczegółowy program szkolenia przygotowujemy na życzenie
klienta, po określeniu szczegółowych potrzeb edukacyjnych.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SCE "EDUKATOR" poleca:
Kwalifikacyjne studia podyplomowe:
- zarządzanie oświatą,
- pedagogika
realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie
Wydział Społeczno-Pedagogiczny w Katowicach
 Prowadzenie procesowego wspomagania rozwoju placówki, obejmującego: diagnozę,
planowanie, realizację i ocenę efektów
 Szkolenia połączone z obserwacją zajęć z udziałem obserwatora zewnętrznego
 Formę budowania partnerstwa z rodzicami, w uspołecznionym procesie z udziałem
dyrektora placówki, nauczycieli i przedstawicieli rodziców
 Szkolenia stacjonarne w miejscu pracy bądź wyjazdowe w wybranym ośrodku
konferencyjnym
 Doskonalenie zawodowe dyrektorów placówek i nauczycieli w ramach sieci współpracy
i samokształcenia
 Prelekcje dla rodziców


Pełna oferta na stronie: www.sceedukator.pl

Nasze publikacje




„Sztuka oceniania. Motywowanie uczniów do uczenia się”. Wyd. NOWIK Opole 2018.
„Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka”. Wyd. NOWIK
Opole 2016.
„Sztuka wychowania. Jak nie zepsuć własnego dziecka. Od poczęcia do dorosłości”. Wyd.
NOWIK Opole 2016.

