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Podstawa programowa kształcenia w zawodach
(przypomnienie)
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zawodowego jest m.in.:
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Nowe technologie – transfer wiedzy z branży do
szkoły (przypomnienie)
 Nauczyciel szkoły zawodowej dysponuje:
 zasobem wiedzy zdobytej na studiach, ewentualnym
doświadczeniem w pracy zawodowej poza szkołą (np. w przemyśle)
 kontaktem z pracodawcami, przedsiębiorcami, absolwentami; także
w trakcie targów, pokazów…
 dostępem do literatury fachowej przez cały okres dotychczasowej
aktywności zawodowej
 zasobami sieci
 możliwościami uzupełnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej w
trakcie stażu (także przy wykonywaniu obowiązków opiekuna praktyk
zawodowych)
 współpracuje w Zespole Przedmiotów Zawodowych, także z doradcą
metodycznym
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Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów
 zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące
realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych
zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach
międzyoddziałowych albo międzyszkolnych
 w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w
ramach kształcenia zawodowego mogą byd prowadzone na terenie
innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół
wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia
praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u
pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez
pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
szkołą … a daną jednostką
 docelowo DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA – nauka zawodu
organizowana przez pracodawcę oraz kształcenie teoretyczne i ogólne
w systemie szkolnym lub formach pozaszkolnych

W kierunku angażowania pracodawców
 2013 r. - monitorowanie procesu wdrażania podstawy
programowej kształcenia w zawodach realizowane przez
KOWEZiU – częśd Współpraca z pracodawcami, RAPORT
KOOCOWY
 2015 r. - konsultacje z pracodawcami dot. podstawy
programowej kształcenia w zawodach
 2016 r. - opracowanie rekomendacji dotyczących zmian
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw
programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych
typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji oraz
opracowania ścieżek rozwoju zawodowego właściwych dla
zawodów
 2016 r. - modyfikacja Podstawy programowej kształcenia w
zawodach - rekrutacja autorów oraz redaktorów
merytorycznych

Pracodawca jako filar edukacji - przykłady
 KOWEZiU – „Współpraca szkół zawodowych z
pracodawcami – przykładowe rozwiązania”
 ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców –
pracodawcy dla szkoły” – ZST w Gorlicach oraz ZSGH w
Iwoniczu Zdroju
 projekt POWER, Etap 1: Forum partnerów społecznych projekt PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO

Oferta edukacyjna PCEN na rok 2016/17

•

•

Oferta wspomagania szkół
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
Szkolenia (warsztaty) dla nauczycieli (do grudnia 2016 r.)
Zacznij od Sratch’a – rozpoczynamy swoją przygodę z
programowaniem – 8.11.2016 r. godz. 15.00
• Baltie - budowanie, czarowanie i programowanie od podstaw –
16.11.2016 r. godz. 15.00
• „Nowe technologie – transfer wiedzy z branży do szkoły
zawodowej” (od podstawy programowej do stażu w
przedsiębiorstwie; organizacja zajęd na terenie innych jednostek
organizacyjnych; dostęp do nowych technologii i technik) 20.06.2017 r. godz. 14.00

