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 CEN Gdańsk (50 minut): 
Kształcenie dualne w zawodach technik analityk             
 i technik automatyk w Technikum nr 1 im. Noblistów
Polskich w Starogardzie Gdańskim,  
Współpraca Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie                      
 z pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia w zawodzie technik
papiernictwa; 
MCDN Kraków: (50 minut)
Dobre praktyki współpracy Zespołu Szkół
Gastronomicznych nr 1 w Krakowie na płaszczyźnie
szkoła - pracodawca oraz szkoła - partnerzy
zagraniczni,
Od ucznia do pracownika - jak pogodzić możliwości
szkoły z oczekiwaniami pracodawców na przykładzie
Zespołu Szkół Łączności w Krakowie;
ODN Poznań: (50 minut) 
Współpraca z pracodawcami w kształceniu                      
 w zawodach operator obrabiarek skrawających,
mechatronik, automatyk na przykładzie Zespołu Szkół
nr 1 w Swarzędzu, 
Kształcenie umiejętności we współpracy                             
 z pracodawcami  w zawodach branży gastronomicznej
na przykładzie Zespołu Szkół Gastronomicznych           
 w Poznaniu.

Dobre praktyki we współpracy szkół i pracodawców 
w przygotowaniu młodzieży do funkcjonowania 

na rynku pracy

1.

2.

3.

Jak zaplanować i przeprowadzić Egzamin
Zawodowy (Formuła 2019)  (50 minut) – Joanna
Drwal – OKE Kraków;   
 Ocena stopnia realizacji podstawy
programowej kształcenia zawodowego - 
monitorowanie PPKZ jako zadanie dyrektora     
 i zespołu nauczycieli, 
prezentacja narzędzia do monitorowania
realizacji podstawy programowej kształcenia  
 w zawodach (20 minut) - Marek Tomasiewicz,
dyrektor Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie;
 Organizacja szkolnego systemu przygotowania
do egzaminu zawodowego (bank zadań,
podręczniki i skrypty, egzaminy próbne,
aktualizacja wiedzy na temat egzaminu) (30
minut), Tomasz Wiśniewski – dyrektor Zespołu
Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego
Łukasiewicza w Płocku;
 System informatyczny służący obsłudze
egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe dla egzaminów w formule 2017 oraz
egzaminów zawodowych w formule 2019 (30
minut) - CKE.

 Działania szkoły w zakresie przygotowania 
i organizacji egzaminu zawodowego

1.

2.

3.

4.

       

 Oferta programowa szkół prowadzących kształcenie zawodowe – Urszula Blicharz,  MEN (30 minut);
 Nowa formuła egzaminu zawodowego (25 minut) – Horacy Dębowski, wicedyrektor CKE;
 Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego – dr Robert Pater, Instytut
Badań Edukacyjnych (30 minut);
 Zintegrowana Strategia Umiejętności a szkolnictwo zawodowe (60 minut) – dr hab. Piotr Mikiewicz,
prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dr Dominika Walczak i dr Monika Staszewicz, Instytut Badań
Edukacyjnych.
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PROGRAM

15.12.2020 r. godz. 14.00 (150 minut)

16.12.2020 r. godz. 14.00 (150 minut)

Pokój 1 Pokój 2

Wystąpienia zostaną zarejestrowane i udostępnione. 


