DORADZTWO ZAWODOWE, SZKOLNICTWO BRANŻOWE
Nr formy: 62
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Zmiany programowe w kształceniu zawodowym.
Szkolnictwo branżowe”
Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wszyscy
zainteresowani planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia, pracodawcy
Zakres tematyczny:
- Uwarunkowanie prawne zmian w kształceniu zawodowym. Charakterystyka szkolnictwa
branżowego.
- Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowe
umiejętności zawodowe.
- Zasady uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie.
- Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych.
- Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 września 2019 roku, godz.1330,
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul.
Zwolińskiego 46
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 63
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Wykorzystanie narzędzi z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego”
Adresaci: Szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa
zawodowego, zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
- Szkolne poradnictwo zawodowe.
- Portfolio Europass i jego rola w podnoszeniu jakości form doskonalenia zawodowego
(informacje ogólne i warsztat praktyczny w pracowni komputerowej polegający na
opracowaniu CV i / lub Paszportu językowego).
- Pakiet „Papiery do kariery” opracowany przez Zespół Europass i Eurodesk FRSE
(informacje ogólne, ćwiczenia praktyczne na bazie scenariuszy zajęć z pakietu).
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej
i bibliotek WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak, Agnieszka Dąbrowska – Cholewińska –
specjalista w Zespole Europass Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Piotr
Głusiec – młodszy specjalista w Zespole Europass Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie
Liczba godzin: 4
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 września 2019 roku, godz. 1500,

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833- 40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 64
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Pasja, profesja, powołanie” (forma realizowana
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery)
Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele
zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
Pasja życia. Życie z pasją.
Pasja a zarządzanie własnym rozwojem.
- Rozwój pasji i profesji z wykorzystaniem międzynarodowych programów edukacyjnych.
Czynniki a wybory edukacyjno-zawodowe.
Tematyczne punkty konsultacyjne.
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej
i bibliotek WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach, Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie, doradcy zawodowi współpracujący z WODN
w Skierniewicach
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 października 2019 roku, godz. 1100,
PWSZ w Skierniewicach, ul. Batorego 64F
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833- 40-74 wew.
201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 65
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Zasady realizacji projektów dla szkół
zawodowych
współfinansowanych
z
EFS
w
ramach
RPO
WŁ
na lata 2014-2020”
Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych wdrażający/realizujący projekty
współfinansowane z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
Zakres tematyczny:
- Dokumenty programowe i akty prawne obowiązujące podczas realizacji projektów
w nowej perspektywie finansowej (2014-2020).
- Obowiązki beneficjenta podczas realizacji projektu w zakresie:

zatrudniania personelu projektu

realizacji i dokumentowania działań w ramach projektu

monitorowania osiąganego poziomu wskaźników

sprawozdawczości, rozliczenia projektu

oceny kwalifikowalności wydatków

zasad promocji i oznakowania projektu

zachowania trwałości projektu
- Zasady współpracy w zespole projektowym.

Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych WODN
w Skierniewicach, autorka i koordynatorka projektów europejskich współfinansowanych z
EFS
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 14 (2 x 7 godzin)
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad - grudzień 2019 roku,
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul.
Zwolińskiego 46
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 66
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 Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 6
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 lutego 2020 roku, godz.1430,
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul.
Zwolińskiego 46
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

