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Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
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Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
 

U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form 

doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w ZCEMiP  w Szczecinie.  

Jak zwykle wynika ona z ewaluacji pracy ośrodka, Państwa oczekiwań 

oraz zmian wynikających z reformowania polskiej szkoły. Nasza oferta została 

opracowana zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz kierunkami  wytyczonymi  przez 

Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.  

Udział w szkoleniach prowadzonych przez doradców jest nieodpłatny. 

Wyjątek mogą stanowić formy doskonalenia, do których prowadzenia konieczne jest 

zatrudnienie wybitnych specjalistów z dziedziny edukacji. 

W związku ze zmieniającym się modelem doskonalenia nauczycieli, 

z dotychczasowego doradczego systemu szkoleniowego w system wspomagania 

szkół, zachęcamy do udziału w sieciach współpracy i samodoskonalenia, 

a także zapraszamy  do korzystania z umiejętności  i doświadczenia doradców 

przy tworzeniu i wdrażaniu rocznych planów wspomagania przedszkoli, 

szkół/placówek oświatowych.  

Mamy nadzieję, że dzięki aktywnemu uczestnictwu w naszych szkoleniach, 

Państwa warsztat pracy stanie się bogatszy o wspólne doświadczenia i zainspiruje 

do podejmowania działań wartościowych pod względem wychowawczym 

i dydaktycznym. 

 

W imieniu własnym i wszystkich doradców ODN zapraszam Państwa 

na nasze spotkania, a w rozpoczętym roku szkolnym życzę sukcesów w realizacji 

zadań zawodowych 

z-ca dyrektora ZCEMiP  ds. ODN 
Janina Rosiak 
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OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

JAK ZORGANIZOWAĆ WSPÓŁPRACĘ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

 Z PRACODAWCAMI? 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół zawodowych, pedagodzy, doradcy 

zawodowi, kierownicy kształcenia praktycznego 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 podaje rolę pracodawcy w oświacie 

 planuje sposoby organizowania dobrej współpracy z pracodawcami 

 poznał przykłady dobrych praktyk 

 planuje współpracę z zespołem nauczycieli przedmiotów zawodowych 

Liczba godzin: 3 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Grzegorz Szyjka 

Osoba prowadząca szkolenie: Grzegorz Szyjka, zaproszeni prelegenci 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: gszyjka@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 – JAK TO ZROBIĆ? 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół zawodowych, pedagodzy, doradcy 

zawodowi, kierownicy kształcenia praktycznego 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 dokonuje analizy kierunku polityki oświatowej państwa 

 określa wymagania państwa wobec szkół zawodowych 

 analizuje kompleksowy rozwój szkół zawodowych–jak wybrać kierunek kształcenia 

 porównuje dostępną bazę dydaktyczną swojej szkoły z warunkami kształcenia w zawodzie 

wynikającymi z podstawy programowej 

 planuje działania szkoły zawodowej wraz z pracodawcą 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Grzegorz Szyjka 

Osoba prowadząca szkolenie: Grzegorz Szyjka, zaproszeni prelegenci 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: gszyjka@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 

 W KONTEKŚCIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ZAWODOWEJ 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół zawodowych, doradcy zawodowi, kierownicy 

kształcenia praktycznego 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 analizuje konstrukcję arkuszy egzaminacyjnych i konkretnych zadań 

 przeprowadza analizę zadań i propozycje rozwiązań metodycznych 

 określa czynniki wpływające na efektywność kształcenia zawodowego 

 omawia propozycje zmian jakościowych w szkolnym systemie kształcenia zawodowego 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Grzegorz Szyjka 

Osoba prowadząca szkolenie: Grzegorz Szyjka, zaproszeni prelegenci 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: gszyjka@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

DOSTOSOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA 

 DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ I RYNKU PRACY 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół zawodowych, pedagodzy, doradcy 

zawodowi, kierownicy kształcenia praktycznego 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 analizuje przepisy i procedury wdrażania i dopuszczania programów do użytku w szkole 

zawodowej 

 wskazuje jak wybrać, zmodyfikować lub opracować program nauczania 

 analizuje program nauczania pod kątem egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe 

 określa kierunek modyfikacji programu nauczania adekwatny do potrzeb rynku pracy 

Liczba godzin: 3 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Grzegorz Szyjka 

Osoba prowadząca szkolenie: Grzegorz Szyjka, zaproszeni prelegenci 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: gszyjka@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

JAK Z SUKCESEM NAPISAĆ PROGRAM PROJAKOŚCIOWY? 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół zawodowych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wskazuje akty prawne stanowiące podstawę do napisania programu 

 wymienia elementy struktury programu 

 formułuje ogólne i szczegółowe cele kształcenia 

 planuje metody pracy 

 określa założone osiągnięcia uczniów, sposoby oceny ich osiągnięć oraz wymienia narzędzia 

do ewaluacji programu 

Liczba godzin: 5 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Grzegorz Szyjka 

Osoba prowadząca szkolenie: Grzegorz Szyjka, zaproszeni prelegenci 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: gszyjka@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

KARIERA ZAWODOWA NASZYCH GIMNAZJALISTÓW 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci szkolenia: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy pracujący 

w gimnazjach, doradcy zawodowi 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 analizuje klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego 

 analizuje możliwości kształcenia w zawodach, na różnych poziomach edukacyjnych 

 planuje alternatywne ścieżki kształcenia zawodowego swoich uczniów 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Grzegorz Szyjka 

Osoba prowadząca szkolenie: Grzegorz Szyjka, zaproszeni prelegenci 

(pracodawcy) 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: gszyjka@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

KLUB PEDAGOGA  

4. DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci szkolenia: pedagodzy, doradcy zawodowi oraz nauczyciele realizujący 

zadania z obszaru poradnictwa zawodowego 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 pozna narządzia do diagnozy predyspozycji zawodowych uczniów 

 zaplanuje działania z zakresu poradnictwa zawodowego 

 skonstruuje scenariusze lekcji z zakresu poradnictwa zawodowego 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSOnr 2 Szczecin ul.Kopernika 16 a 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie:  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób. 

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm

