PROGRAM FORMY DOSKONALENIA
(oryginał stanowi integralną część dziennika zajęć – załącznika nr 2 do standardów organizacji form
doskonalenia)

Znak
identyfikacyjny

WERP.401.08.2020.MK

Komórka
organizująca:

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE

Kierownik formy
doskonalenia:

Małgorzata Koroś

Adresaci/ liczba
uczestników:

Temat /rodzaj
formy
doskonalenia1

Cele (SMART konkretne,
mierzalne,
adekwatne,
realne)

Zagadnienia
(moduły)
tematyczne /
liczba godzin:

Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele
z placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem
zawodowym i ustawicznym
Planowanie procesu dydaktycznego
z wykorzystaniem nowych podstaw
programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego






Konferencja
Szkolenie e-learningowe
Seminarium
Sieć współpracy
i samokształcenia

1. Przygotowanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli do
pracy z nauczycielami w zakresie planowania procesu dydaktycznego;
2. Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie
kształcenia zawodowego i ustawicznego;
3. Poszerzenie kompetencji w zakresie konstruowania i modernizacji
programu nauczania zawodu z uwzględnieniem przepisów prawa
oświatowego, w szczególności nowej podstawy programowej
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, ramowego planu
nauczania oraz warunków i potrzeb szkoły.
1. Podstawy prawne dotyczące szkolnictwa branżowego

7

2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

7

3. Zasady opracowywania programów nauczania szkolnictwa

branżowego
4. Modyfikacja programów nauczania szkolnictwa branżowego

7

5. Ramowe plany nauczania

7

6. Dodatkowe umiejętności zawodowe w planowaniu procesu
dydaktycznego

7

Razem
Metody pracy

Informacja
o kadrze
prowadzącej

1

20

7

42

praca metodą online, w tym:
ćwiczenia praktyczne,
praca z tekstem,
dyskusja
Imię i nazwisko

Kwalifikacje, kompetencje

Liczba
godzin

Małgorzata Koroś

nauczyciel-konsultant

42

Bogdan Kruszakin

nauczyciel-konsultant

42

Właściwe zakreślić

1

Kryteria
naboru/rekrutacji
uczestników:

1. O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje spełnienie kryterium
formalnego dotyczącego zatrudnienia oraz kolejność zgłoszeń na
podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia pracowników
merytorycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz kuratoriów
oświaty.
3. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia z innych
typów szkół/centrów.
4. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób
przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
Osoby zakwalifikowane na daną formę doskonalenia otrzymują informację
na adres e-mail, podany w karcie zgłoszenia, po zakończeniu procesu
rekrutacji.

Forma uzyskania
informacji
zwrotnej od
uczestników:
Warunki
ukończenia
formy
doskonalenia /
otrzymania
zaświadczenia2:



Ankieta ewaluacyjna

1. Aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych

w formie on-line.
2. Prawidłowe wykonanie zaplanowanych zadań przewidzianych

w programie szkolenia; uzyskując co najmniej 70 ze 100 punktów.
3. Wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej.

Termin realizacji:

27.04.-7.06.2020 r.

Miejsce
realizacji:

Platforma Moodle ORE

2

W przypadku kryterium frekwencji, zapisujemy wymaganą liczbę godzin obecności w stosunku do liczby godzin ogółem całej
formy doskonalenia, np 18 / 20.

2

