
Wspieranie PDN, PPP, BP 

w realizacji kierunków 

polityki oświatowej państwa 

– plan pracy KOWEZiU na 2015/2016

Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.



Kontekst 

• Rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie 

ws. placówek doskonalenia nauczycieli

• Kierunki polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2015/2016

• Statut KOWEZiU



Działania planowane do realizacji 

w roku szkolnym 2015/16

Realizacja wsparcia będzie prowadzona przez KOWEZiU w sześciu 

obszarach tematycznych:

I. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni 

psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół i placówek kształcenia 

zawodowego i ustawicznego

II. Wspieranie szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego (w obszarach 

strategicznych), w tym prowadzenie sieci wzajemnego uczenia się

III. Rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego

IV.Partnerstwo na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego

V. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli 

VI. Informacja i promocja kształcenia zawodowego i ustawicznego



Działania planowane …

obszar I

Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół 

i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego

• Wspieranie PDN w procesowym wspomaganiu rozwoju szkół zawodowych 

w zakresie diagnozy potrzeb szkół (seminarium) 

– przygotowanie nauczycieli konsultantów doradców metodycznych 

do procesowego wspomagania szkół zawodowych 

– opracowanie przykładowych narzędzi do diagnozy potrzeb szkół 

z wykorzystaniem zasobów KOWEZiU 

– określenie obszarów wspomagania szkół w zakresie 

kształcenia zawodowego

– wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, 

korzystanie z przykładów dobrych praktyk



Działania planowane …

obszar I

Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół 

i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego

• Wspieranie PDN w procesowym wspomaganiu rozwoju szkół zawodowych 

w zakresie wykorzystania zasobów wypracowanych w KOWEZiU (seminarium)

– wzbogacanie oferty PDN wspomagającej pracę szkół i placówek 

o zasoby wypracowane w KOWEZiU 

(programy kursów doskonalących 

i zasoby wspomagające realizację tych kursów)

– zaprojektowanie ofert wsparcia PDN dla szkół zawodowych 



Działania planowane …

obszar I

Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół 

i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego

• Wspieranie PDN w procesowym wspomaganiu rozwoju szkół zawodowych 

w zakresie organizacji i prowadzenia procesu kształcenia zawodowego 

i poradnictwa edukacyjno-zawodowego (kursy wyjazdowe)

– Przeprowadzenie kursów doskonalących na temat 

organizacji i prowadzenia kształcenia zawodowego, 

poradnictwa edukacyjno-zawodowego

– Kursy wyjazdowe we współpracy z PDN



Działania planowane …

obszar I

Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół 

i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego

• Wspieranie PDN w procesowym wspomaganiu rozwoju szkół zawodowych 

w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego (kursy)

– „Metodyka nauczania-uczenia się dorosłych” – kurs on-line

– „Marketing edukacyjny” – kurs blended

(30 godzin: 16 – warsztaty, 14 – on-line)

– „Organizacja KKZ” – kurs blended

(26 godzin: 16 – warsztaty, 10 – on-line)



Działania planowane …

obszar I

Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół 

i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego

• Wspieranie PDN w procesowym wspomaganiu rozwoju szkół zawodowych 

w wykorzystaniu KNO w procesie wspomagania pracy szkół (kursy)

– „Platforma MOODLE w pracy nauczyciela konsultanta” – kurs on-line

– „Jak przygotować kurs on-line na platformie MOODLE” – kurs on-line 

– „Prowadzenie kursów on-line” – kurs on-line



Działania planowane …

obszar I

Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół 

i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego

• Wspieranie bibliotek pedagogicznych w procesie wspomagania szkół 

i placówek kształcenia zawodowego (seminarium)

– Wzbogacanie zasobów BP w materiały wypracowane w KOWEZiU, 

dotyczące realizacji procesu kształcenia zawodowego 

oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego 

– Zaprojektowanie ofert wsparcia BP dla szkół zawodowych 

– Wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń, 

korzystanie z przykładów dobrych praktyk



Działania planowane …

obszar I

Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół 

i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego

• Wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie 

wspomagania szkół i placówek w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego 

(2 konferencje we współpracy z ORE i z wybranymi PP-P i PDN)

– Wzbogacanie oferty PP-P w zakresie wspomagania szkół i placówek 

realizujących usługi poradnictwa edukacyjno-zawodowego

o zasoby wypracowane w KOWEZiU

– Wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń, 

korzystanie z przykładów dobrych praktyk



Działania planowane …

cd. obszar II

Wspieranie szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego 

(w obszarach strategicznych), w tym prowadzenie sieci wzajemnego 

uczenia się

• Badanie dot. zakresu realizacji praktycznej nauki zawodu w ZSZ

• Opracowywanie przykładowych programów nauczania 

dla nowych zawodów

• Prowadzenie sieci wsparcia 

na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU



Działania planowane …

cd. obszar II

Wspieranie szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego 

(w obszarach strategicznych), w tym prowadzenie sieci wzajemnego 

uczenia się

• Prowadzenie sieci wsparcia (dawniej EPW) 

na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU:

– PDN

– Nauka zawodu

– Programy nauczania w zawodach

– Zawody unikatowe

– Doradca zawodowy

– Kształcenie na odległość

– Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym

– Forum eksperta



Działania planowane …

obszar III

Rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego

• Opracowanie standardów realizacji doradztwa e-z, uwzględniających potrzeby uczniów 

i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół 

i placówek

• Przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania 

wewnątrzszkolnych systemów doradztwa (WSD)

• Rozwój portalu informacji e-z

KURSY

• „Poradnictwo na odległość” – kurs on-line i konferencja

• „Poradnictwo zawodowego dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi” – kurs on-line 

• „Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym" 

– stacjonarny 

• Sieć wsparcia „Doradca zawodowy” 



Działania planowane …

cd. obszar III

Rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego, cd.

Publikacje:

– „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-

pedagogicznej”

– „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży 

w szkołach i ośrodkach specjalnych”

– „Poradnictwo na odległość”

– „Doradztwo zawodowe wobec wyzwań 

współczesności. Teoria i praktyka”



Działania planowane …

obszar IV

Partnerstwo na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego 

i ustawicznego

• Projekt systemowy „Forum partnerów społecznych”

• Punkt referencyjny EQAVET (Europejska Sieć na rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu 

i Szkoleniu Zawodowym) – seminarium, podstrona

• Zorganizowanie IV edycji konkursu 

„Szkoła dla rynku pracy” 

• Zorganizowanie wspólnie 

z Polskim Komitetem Normalizacyjnym 

III edycji konkursu „Normalizacja i ja” 



Działania planowane …

obszar V

Organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli 

• 30 osób z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, 

opolskiego, śląskiego 

• Prowadzenie Sieci wsparcia 

„Forum Eksperta” dla ok. 1 200 osób



Działania planowane …

obszar VI

Upowszechnianie i promocja kształcenia 

zawodowego i ustawicznego

• repozytoria zasobów

• czasopismo elektroniczne „Edukator zawodowy” 

• strona www

• Platforma Edukacyjna KOWEZiU



Działania planowane do realizacji 

w roku szkolnym 2015/16 – formy 

Realizacja wsparcia dla nauczycieli będzie prowadzona przez KOWEZiU 
w formach:

– kursy (priorytet dla kadry PDN, doradców metodycznych, BP, PPP) –
stacjonarne, e-learning, blended learning

– formy „wyjazdowe” (do uzgodnienia) 

– konsultacje (w zależności od zgłaszanych potrzeb) 

– konferencje

– sieci wsparcia – wzajemne uczenie się 
na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

– publikacje

– „Edukator zawodowy”

– strona internetowa



Publikacje – nowości

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju

Poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach

Monika Bartosiewicz-Niziołek, Monika Marcinkowska-Bachlińska, 

Wanda Kozyra, Alicja Karczmarczyk, Joanna Żebrowska

KOWEZiU, Warszawa 2014



Publikacje – nowości

Zaproszenie do monitorowania

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej 

kształcenia w zawodach jako badanie w działaniu

dr Tomasz Sobierajski

KOWEZiU, Warszawa 2015



Autorzy: Zespół projektu (Wojciech Myka, 

Agnieszka Pfeiffer, Rafał Auch-Szkoda)

Wydany w czerwcu 2014 r.

i rozesłany do wszystkich szkół i placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego

Informator składa się z kart kursów, 

które zostały przygotowane 

do każdego ze 169 kursów



Dotychczasowe publikacje z zakresu 

doradztwa



Dotychczasowe publikacje z zakresu 

doradztwa



Dziękuję i zapraszam na


