EDUKACJA EKONOMICZNA, DORADZTWO ZAWODOWE,
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Nr formy: 83
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
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, koordynator projektów europejskich
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 4
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień/październik 2018 roku (po zebraniu
grupy) 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 84
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Bądź architektem swojego szczęścia”
(forma realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery)
Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi,
nauczyciele zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
- Sytuacja na rynku pracy w woj. łódzkim – zawody deficytowe i nadwyżkowe.
- Szczęście a kariera zawodowa.
- Tematyczne punkty konsultacyjne.
Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry
kierowniczej WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach,
doradcy zawodowi współpracujący z WODN w Skierniewicach
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października 2018 roku, godz. 1100,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, ul. Batorego 64F
(szczegółowy program zostanie wysłany do szkół)
Zgłoszenia do: bez zgłoszeń
Nr formy: 85
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym – 2018”
Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
wszyscy zainteresowani planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia,
pracodawcy
Zakres tematyczny:
- Uwarunkowanie prawne zmian w kształceniu zawodowym, w tym wynikające
z nowelizacji ustawy – Prawo Oświatowe.
- Charakterystyka szkolnictwa branżowego.
- Zasady uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie.
- Organizacja i realizacja praktycznej nauki zawodu.
- 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: po zebraniu grupy, 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 86
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 doradca metodyczny
ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 lutego 2019 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

