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

Znak identyfikacyjny

WERP.401.17.2019.BK

Komórka
organizująca:

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Kierownik formy
doskonalenia:

Bogdan Kruszakin

Adresaci/ liczba
uczestników:

Temat /rodzaj
formy
doskonalenia1

Cele (SMARTkonkretne, mierzalne,
adekwatne, realne)

1.
2.
3.

Organizacja kształcenia
zawodowego i ustawicznego





Metody pracy

1

25

 Konferencja
 Szkolenie
 Seminarium
 Sieć współpracy i samokształcenia

1. - upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu w formach
szkolnych i pozaszkolnych;
2. - upowszechnienie informacji o funkcjonowaniu ZSK w kształceniu
zawodowym i ustawicznym;
3. - doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół,
placówek i centrów;
4. - wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkół, placówek i centrów.





Zagadnienia
(moduły)
tematyczne /
liczba godzin:

Nauczyciele konsultanci,
doradcy metodyczni
Nauczyciele i kadra kształcenia zawodowego

-

Idea Uczenie się przez całe życie
Uwarunkowania rynkowe kształcenia zawodowego
Zintegrowany system kwalifikacji
Transfer osiągnięć i zapewnianie, jakości w kształceniu i
szkoleniu zawodowym (ECVET)
Mobilność w kształceniu zawodowym
Organizacja kształcenia zawodowego w formach
szkolnych i pozaszkolnych
Oferta edukacyjna szkoły, placówki centrum (Ścieżki
kształcenia zawodowego)

11
godzin

praktyczne
problemowe
programowe,
podające.

Właściwe zakreślić

1

Informacja
o kadrze
prowadzącej

Imię i nazwisko
Bogdan Kruszakin

Kwalifikacje, kompetencje
Nauczyciel konsultant ORE

Liczba godzin
11

1. O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na
podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia, placówek
doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych z zakresu
kształcenia zawodowego.
Kryteria
naboru/rekrutacji
uczestników:

3. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia z innych typów
szkół/placówek
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.

Warunki ukończenia
formy doskonalenia /
otrzymania
zaświadczenia2:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zaliczenie aktywności określonych
w programie szkolenia.

Termin realizacji:

19-20 listopada 2019r

Miejsce realizacji:

Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe
05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

2

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

2

