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Dodatkowe umiejętności i uprawnienia zawodowe  
w kształceniu branżowym 

 
Numer formy V.13.1 
  
Adresat Nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób zaplanować oraz 
w jakich formach zrealizować treści w zakresie dodatkowych 
umiejętności zawodowych. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kwiatkowska. 

  
Zakres treści  Formy realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych 

 Rola dodatkowych kwalifikacji w procesie kształcenia ucznia 
  
Liczba godzin 3    
    
Termin 2.12.2021 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Współpraca szkoły branżowej z pracodawcą 

 
Numer formy V.13.2 
  
Adresat Nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oraz  

nauczyciele kształcenia ogólnego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie zadania spoczywają na 
pracodawcy w nowym modelu szkolnictwa branżowego. Dowiedzą 
się również jakie prawa pracownicze ma uczeń. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Rola pracodawcy w procesie kształcenia 

 Uczeń jako młodociany pracownik 
  
Liczba godzin 3    
    
Termin 18.11.2021 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  

 
3 

  

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych  
na zajęciach w ramach kształcenia zawodowego 

 
Numer formy V.13.3 
  
Adresat Nauczyciele kształcenia zawodowego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają kompetencje personalne i społecz-
ne pożądane na rynku pracy. Ponadto wskazane zostaną metody 
kształtowania kompetencji personalnych i społecznych na zaję-
ciach w ramach kształcenia zawodowego. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kwiatkowska. 

  
Zakres treści  Rodzaje kompetencji personalnych i społecznych 

  Metody i formy rozwijania wybranych kompetencji  
społecznych 

  
Liczba godzin 3    
    
Termin 10.03.2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Pomiar dydaktyczny jako podstawa sukcesu ucznia na egzaminie 
maturalnym i zawodowym. Analiza wyników i tworzenie testów 

sprawdzających wiedzę bieżącą i całościową 
 

Numer formy V.13.4 
  
Adresat Nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik szkolenia pozna narzędzia statystyczne ułatwiające 
analizę uzyskiwanych przez uczniów wyników egzaminów 
i sprawdzianów. Poprawne ułożenie testu pozwala ocenić opano-
waną wiedzę i sprawdzić, jak uczeń wykorzystuje ją w praktyce. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Narzędzia obróbki statystycznej wyników testów  

 Tworzenie zadań testowych  
 Analiza i interpretacja wyników 
 Skuteczne formy oceniania 
 Aplikacje i programy komputerowe wspomagające analizę 

uzyskanych wyników 
  
Liczba godzin 3    
    
Termin styczeń 2022 r.   
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Warsztat pracy nauczyciela szkoły branżowej  
Motywacja a nuda szkolna 

 
Numer formy V.13.5 
  
Adresat Nauczyciele kształcenia zawodowego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Na spotkaniu uczestnicy zapoznają się ze sposobami nauczania  
i uczenia się, z praktycznymi sposobami „walki z nudą”. Uczestni-
cy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się 
dobrymi praktykami.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Klasyfikacja metod nauczania i uczenia się 

 Wybrane metody stosowanie w praktycznym i teoretycznym 
nauczaniu zawodu 

 Aspekty nudy szkolnej i sposoby jej zapobiegania 
  
Liczba godzin 3    
    
Termin 7.10.2021 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego na przedmiotach 
kształcenia ogólnego i zawodowego na różnych poziomach edukacji 

 
Numer formy V.13.6 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki  

zawodu oraz nauczyciele kształcenia ogólnego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zapoznają się ze sposobami realizacji doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego. Na spotkaniu dowiedzą się o roli nauczy-
ciela kształcenia ogólnego i zawodowego w procesie kształtowa-
nia świadomości edukacyjno-zawodowej. Będą mieli możliwość 
wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 Metody działania nauczyciel jako doradcy kariery zawodowej 
 Rola nauczyciela i wychowawcy w budowaniu ścieżek eduka-

cyjno-zawodowych 
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
 Kursy kompetencji ogólnych i zawodowych 
 Znaczenie mobilności zawodowej oraz nauka przez całe życie 
 Narzędzia oraz źródła informacji przybliżające kształcenie 

zawodowe 

  
Liczba godzin 3    
    
Termin 21.10.2021 r. – stacjonarne w CEN (grupa I) 

  4.11.2021 r. – webinarium Microsoft Times (grupa II) 
 

   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Monitorowanie efektów kształcenia jako podstawa sukcesu ucznia 
na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie 

 
Numer formy V.13.7 
  
Adresat Nauczyciele kształcenia zawodowego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik szkolenia pozna narzędzia statystyczne ułatwiające 
analizę uzyskiwanych przez uczniów wyników egzaminów 
i sprawdzianów. Poprawne ułożenie testu pozwala ocenić nie tylko 
opanowaną wiedzę, ale również sprawdzić, jak uczeń wykorzystu-
je ją w praktyce. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Założenia i narzędzia pomiaru dydaktycznego 

 Ocena umiejętności uczniów na podstawie zakładanych efek-
tów kształcenia 

 Opracowanie planu testu sprawdzającego  
 Tworzenie zadań testowych (zadania zamknięte i otwarte) 
 Analiza wyników testów 

  
Liczba godzin 3    
    
Termin 3.03.2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak przygotować ucznia szkoły branżowej i technicznej  
do współczesnego rynku pracy?  

Umiejętności i postawy ułatwiające start zawodowy 
 

Numer formy V.13.8 
  
Adresat Nauczyciele kształcenia zawodowego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wymogami współcze-
snego rynku pracy. Na spotkaniu dowiedzą się o roli nauczyciela 
kształcenia zawodowego w procesie kształtowania świadomości 
edukacyjno-zawodowej. Będą mieli możliwość wymiany doświad-
czeń i podzielenia się dobrymi praktykami.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Charakterystyka absolwenta 

 Oczekiwania rynku pracy 
 Pakiet umiejętności ułatwiający start zawodowy 
 Rola nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego 

w procesie kształtowania niezbędnych umiejętności 
  
Liczba godzin 3    
    
Termin 17.03.2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Symulatory komputerowe w realizacji praktycznej nauki zawodu  
w obrębie elektroniki, elektryki i automatyki – webinarium 

 
Numer formy V.13.9 
  
Adresat Nauczyciele kształcenia zawodowego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Na szkoleniu uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi symula-
torami. Zostaną przedstawione praktyczne sposoby prowadzenia 
zajęć z wykorzystaniem symulatorów. Będą mieli możliwość wy-
miany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem symulatorów 

 Przygotowanie lekcji zdalnej 
 Obsługa wybranych symulatorów 
 Analiza uzyskiwanych wyników symulacji i wnioskowanie  

  
Liczba godzin 3    
    
Termin 18.11.2021 r. – Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego  
HGT.02 i HGT.12   –  webinarium 

 
Numer formy V.13.10 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki  

zawodu 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z elementami, na które warto 
zwrócić uwagę, przygotowując uczniów do egzaminu zawodowego.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kwiatkowska. 

  
Zakres treści  Metody pracy z uczniem przed egzaminem zawodowym 

 Narzędzia do pracy z uczniem przed egzaminem zawodowym 
  
Liczba godzin 3   
    
Termin 12.05.2022 r. –  Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   

  


