Nr formy: 67
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Wzmacnianie potencjału szkół
zawodowych”
Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie
zawodowe, wszyscy zainteresowani pracodawcy
Zakres tematyczny:
- Charakterystyka szkolnictwa branżowego.
- Doskonalenie programów nauczania zawodów szkolnictwa branżowego.
- Możliwości kształcenia dodatkowych umiejętności zawodowych.
- Zasady uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie.
- Współpraca z pracodawcami.
- Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych
Osoby prowadzące: Agata Lipska – doradca metodyczny
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 października 2020 roku, godz.1330, Zespół
Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,
ul. Zwolińskiego 46, a.lipska@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 68
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne: „Jak utworzyć klasę patronacką?”
Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Zakres tematyczny:
- Sposoby nawiązywania współpracy szkół z przedsiębiorcami.
- Formy wspierania procesu kształcenia przez pracodawców.
- Diagnoza potrzeb szkoły i pracodawcy.
- Umowa patronacka, list intencyjny, porozumienie o współpracy.
- Korzyści płynące z tworzenia klas patronackich.
- Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych
Osoby prowadzące: Agata Lipska – doradca metodyczny
Liczba godzin: 6
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 lutego 2021 roku, godz.1330, Zespół SzkółCentrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,
ul. Zwolińskiego 46, a.lipska@wodnskierniewice.eu

Nr formy: 183 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Google Classroom – jako proste narzędzie do prowadzenia nauczania
zdalnego przedmiotów zawodowych teoretycznych”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Zakres tematyczny:
 Rozpoczęcie pracy z Google Classroom.
 Zakładanie klas i dołączanie uczniów do zajęć.
 Publikacja materiałów i zadań.
 Tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów.
 Komunikacja z uczniami.
 Prawo autorskie w publikacjach internetowych.
 Forum wymiany doświadczeń.
Kierownik formy: Edyta Niedzielska – doradca metodyczny kształcenia
zawodowego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 października 2020 roku – 21 listopada 2020
roku, godz. 1500, zajęcia on–line na platformie Moodle WODN
w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 184 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Organizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawcy”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele
przedmiotów zawodowych
Zakres tematyczny:
 Dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu.
 Formy realizacji praktycznej nauki zawodu.
 Umowa z pracodawcą.
 Zakres obowiązków szkoły i pracodawcy.
 Realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy.
 Forum wymiany doświadczeń.
Kierownik formy: Edyta Niedzielska – doradca metodyczny kształcenia
zawodowego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska
Liczba godzin: 10
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 listopada 2020 roku – 9 grudnia 2020 roku,
godz. 1500, zajęcia on–line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach,
e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Nr formy: 185 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego 2019”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele
przedmiotów zawodowych
Zakres tematyczny:
 Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
 Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.
 Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.
 Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.
 Forum wymiany doświadczeń.
Kierownik formy: Edyta Niedzielska – doradca metodyczny kształcenia
zawodowego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska
Liczba godzin: 10
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 stycznia 2021 roku – 10 lutego 2021 roku,
godz. 1500, zajęcia on–line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach,
e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 186 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Edukacja finansowa na zajęciach z wychowawcą oraz przedmiotach
zawodowych”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas
Zakres tematyczny:
 Formy oszczędzania.
 Bezpieczne finanse i oszustwa w sieci.
 Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?
 Bezpieczne inwestowanie.
 Ubezpieczenia.
 Forum wymiany doświadczeń.
Kierownik formy: Edyta Niedzielska – doradca metodyczny kształcenia
zawodowego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Barbara Starzec – trener Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, Edyta Niedzielska
Liczba godzin: 15
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 lutego 2021 roku – 17 marca 2021 roku,
godz. 1500, zajęcia on–line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach,
e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Nr formy: 187 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Organizacja kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych
(kwalifikacyjne kursy zawodowe)”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele
przedmiotów zawodowych
Zakres tematyczny:
 Przepisy regulujące organizację kształcenia zawodowego w formach
pozaszkolnych.
 Warunki, tryb i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych.
 Sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku
ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach
pozaszkolnych.
 Dostosowanie programów nauczania oraz planów nauczania.
 Forum wymiany doświadczeń.
Kierownik formy: Edyta Niedzielska – doradca metodyczny kształcenia
zawodowego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 7-30 kwietnia 2021 roku, godz. 1500, zajęcia
on–line
na
platformie
Moodle
WODN
w
Skierniewicach,
e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 188 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Egzamin zawodowy a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –
podobieństwa i różnice”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele
przedmiotów zawodowych
Zakres tematyczny:
 Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do
egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017.
 Część pisemna egzaminu.
 Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we
wskazanych kwalifikacjach.
 Warunki
zdania
egzaminu
i
otrzymania
certyfikatu/dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 Forum wymiany doświadczeń.
Kierownik formy: Edyta Niedzielska – doradca metodyczny kształcenia
zawodowego WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska
Liczba godzin: 10
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 kwietnia 2021 roku – 12 maja 2021 roku,
godz. 1500, zajęcia on–line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach,
e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 189 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych
kształcenia zawodowego”
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Zakres tematyczny:
 Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań uczniów.
 Sposoby organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów oraz pozyskiwania
środków na ich realizację.
 Dokumentowanie realizacji zajęć pozalekcyjnych.
 Ewaluacja działań.
 Forum wymiany doświadczeń.
Kierownik formy: Edyta Niedzielska – doradca metodyczny kształcenia
zawodowego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 maja 2021 roku – 9 czerwca 2021 roku,
godz. 1500, zajęcia on–line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach,
e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

