EDUKACJA EKONOMICZNA, DORADZTWO ZAWODOWE,
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Nr formy: 82
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Obowiązki nauczyciela szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe”
Adresaci: Nauczyciele szkół branżowych I stopnia oraz techników
Zakres tematyczny:
- Aktualnie obowiązujące akty prawne związane z pracą nauczyciela
kształcenia zawodowego.
- Zadania nauczycieli w zakresie planowania procesu dydaktycznego w roku
szkolnym 2017/2018.
- Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie kształcenia ustawicznego.
- Oferta Wydawnictw Oświatowych dla szkół ponadgimnazjalnych.
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: 19 września 2017 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
Nr formy: 83
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zasady realizacji projektów
dla szkół współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ na lata 20142020”
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół przygotowujący się
do wdrożenia projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ
Zakres tematyczny:
- Dokumenty programowe i akty prawne obowiązujące podczas realizacji
projektów w nowej perspektywie finansowej (2014-2020).
- Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
- 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 współfinansowanych w ramach EFS
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin:10
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 i 27 września 2017 roku, godz. 1415,
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
Uwagi: Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole na terenie innej miejscowości.
Nr formy: 84
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Reforma 2017 w obszarze kształcenia
zawodowego”
Adresaci: Nauczyciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz wszyscy
zainteresowani zmianami w systemie oświaty
Zakres tematyczny:
- Istota wprowadzonych i planowanych zmian w kształceniu zawodowym.
- Podstawy prawne organizacji kształcenia zawodowego.
- Konsekwencje,
korzyści
i
potencjalne
trudności
wynikające
z wprowadzonych zmian w kształceniu zawodowym.
- Zadania nauczycieli i dyrektorów szkół związane z wdrażaniem zmian
w organizacji i realizacji kształcenia w zawodach.
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: 18 października 2017 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
Nr formy: 85
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Rozwój poradnictwa zawodowego
w powiatach łowickim, rawskim i skierniewickim – działania Zespołu”
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi,
doradcy zawodowi wszystkich typów szkół
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Zakres tematyczny:
- Organizacja działań w roku szkolnym 2017/2018.
- Dyskusja na temat problemów i wyzwań, na które napotykają ww. w swojej
pracy.
Kierownik formy: Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka
polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Ryszard Ogonowski
Liczba godzin: 3
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I spotkanie – wrzesień 2017 roku
II spotkanie – czerwiec 2018 roku
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: bez zgłoszeń
Nr formy: 86
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi,
doradcy zawodowi, dyrektorzy wszystkich typów szkół
Zakres tematyczny:
- Doradztwo zawodowe.
- Wybór kariery edukacyjno-zawodowej.
- Powiązanie rynku pracy ze szkolnictwem.
- Lokalne działania na rzecz partnerstwa w poradnictwie zawodowym.
Kierownik formy: Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka
polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: specjaliści z WUP, PUP i inni zaproszeni prelegenci
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 października 2017 roku, godz. 1000,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, ul. Batorego 64F
Zgłoszenia do: bez zgłoszeń
Nr formy: 87
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Doradztwo zawodowe w klasie VII i VIII szkoły podstawowej”
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi,
doradcy zawodowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
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Zakres tematyczny:
- Koncepcja pracy doradcy zawodowego – pomoc w planowaniu kariery
edukacyjnej i zawodowej ucznia.
- Oferta edukacyjna szkół z punktu widzenia rynku pracy.
- Pomoc w dokonywaniu wyboru w zakresie edukacji, kształcenia i zawodu.
- Planowanie kariery zawodowej w programach nauczania – rola instytucji
wspomagających.
- Poradnictwo zawodowe jako składnik tematyczny większości lub wszystkich
przedmiotów.
- Wykorzystanie Internetu do poszukiwania informacji o rynku pracy
i zawodach.
Kierownik formy: Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka
polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Ryszard Ogonowski
Liczba godzin: 15
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad 2017 roku,
Platforma Moodle WODN w Skierniewicach
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

4
Informator form kształcenia ustawicznego WODN w Skierniewicach: IX 2017 r. - VIII 2018 r.

