Nr formy: 8
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Opracowanie studium
przypadku”
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół odbywający staż na stopień
nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty i niezakończony przed dniem
1 września 2018 r.
Zakres tematyczny:
- Wymagania zawarte w §8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca
2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli, dotyczące umiejętności rozwiązywania problemów związanych z
pracą nauczyciela.
- Ogólny schemat opisu i analizy przypadku.
- Przykłady dokumentacji przedstawionej w formie opisu i analizy przypadku
rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub
organizacyjnego.
- Etapy pracy nad przygotowaniem studium przypadku.
- Konstruowanie własnego opracowania dotyczącego przypadku rozpoznania
i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjnego.
- Kryteria oceny pisemnego opracowania.
Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska, wpisana na listę ekspertów wchodzących
w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień zawodowy
Liczba godzin: 10 (2x5)
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: październik/listopad 2019 roku,
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: 9
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień
nauczyciela kontraktowego – dotychczasowe i nowe zasady”
Adresaci: Nauczyciele stażyści, starający się uzyskać stopień nauczyciela
kontraktowego
Zakres tematyczny:
- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu zawodowego
nauczycieli.
- Analiza wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.
- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania.
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- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.
Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska, wpisana na listę ekspertów wchodzących
w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień zawodowy
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 listopada 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,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 12
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień
nauczyciela mianowanego – dotychczasowe i nowe zasady”
Adresaci: Nauczyciele kontraktowi, starający się uzyskać stopień nauczyciela
mianowanego
Zakres tematyczny:
- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu zawodowego
nauczycieli.
- Analiza wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania.
- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska, wpisana na listę ekspertów wchodzących
w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień zawodowy
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 grudnia 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,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
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Nr formy: 13
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień
nauczyciela dyplomowanego – dotychczasowe i nowe zasady”
Adresaci: Nauczyciele mianowani, starający się uzyskać stopień nauczyciela
dyplomowanego
Zakres tematyczny:
- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu zawodowego
nauczycieli.
- Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania.
- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela
dyplomowanego.
Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska, wpisana na listę ekspertów wchodzących
w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień zawodowy
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 stycznia 2020 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: 62
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Zmiany programowe w kształceniu
zawodowym. Szkolnictwo branżowe”
Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
wszyscy zainteresowani planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia,
pracodawcy
Zakres tematyczny:
- Uwarunkowanie prawne zmian w kształceniu zawodowym. Charakterystyka
szkolnictwa branżowego.
- Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowe umiejętności zawodowe.
- Zasady uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie.
- 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
3

Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 września 2019 roku, godz.1330,
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: 65
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 na lata 2014-2020
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, autorka i koordynatorka projektów
europejskich współfinansowanych z EFS
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 14 (2 x 7 godzin)
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad - grudzień 2019 roku,
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: 66
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak utworzyć klasę
patronacką?”
Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Zakres tematyczny:
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- 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 Agata Lipska doradca metodyczny
ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 6
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 lutego 2020 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
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