Kształcenie zawodowe w Polsce
Szkolnictwo branżowe i techniczne

SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE
dla animatorów polsko-niemieckich wymian
w ramach szkolnictwa zawodowego
„Praktyki zawodowe uczniów"

Brzeg, 13-15 marca 2018 r.

Wsparcie szkolnictwa
branżowego i technicznego
oraz pracodawców
w ramach programu Erasmus+
ECVET w Polsce

ECVET w Polsce
Czym jest system ECVET?
European Credit System for Vocational Education and
Training (ECVET)
Europejski system akumulowania i przenoszenia
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Wdrożenie ECVET jest dobrowolne, w gestii każdego
kraju i instytucji odpowiedzialnych leży określenie zasad
i zakresu funkcjonowania tego system

Akumulowanie i przenoszenie osiągnięć
w projektach mobilności edukacyjnej
(ERASMUS+)
zatwierdzone projekty
mobilności w sektorze
kształcenie zawodowe

projekty
z ECVET

% projektów
z ECVET

Konkurs 2014

254

84

33%

Konkurs 2015

252

103

41%

Konkurs 2016

215

96

45%

Konkurs 2017

217

101

47%

• Pokoleniowa wymiana pracowników
• Postęp 4.0
• Mobilność zawodowa młodych ludzi
• Warunki ekonomiczne pracowników

Zainteresowanie
pracodawców
szkołami
branżowymi,
technikami.

Zakładanie szkół zawodowych
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Spółki Skarbu Państwa
Szkoły Rzemiosła – Branżowe Szkoły
niepubliczne (38)
Szkoły resortowe

Dlaczego?
Zwiększenie zainteresowania pracodawców
(M, Ś, D) szkołami zawodowymi, współpracą
bilateralną Pracodawca-Szkoła.
Wykształcenie przez pracodawców przyszłych
kadr zawodowych.

Zainteresowanie
pracodawców
szkołami
branżowymi,
technikami.
Dlaczego?

• Podpisanie wspólnego listu do
pracodawców przez Premiera RP i Ministra
Edukacji Narodowej
• Zaproszenie przez MEN i Resorty
pracodawców do wzięcia odpowiedzialności za
kształcenie zawodowe
• Organizowanie przez MEN konferencji dla
Pracodawców – Specjalnych Stref
Ekonomicznych, Spółek Skarbu Państwa,
Rzemiosła, producentów ….

Zainteresowanie
pracodawców
szkołami
branżowymi,
technikami.
Dlaczego?

• Zapraszanie pracodawców przez MEN do
dyskusji o szkolnictwie zawodowym
• Dostosowywanie kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku lokalnego, krajowego
poprzez reformę kształcenia zawodowego
• Promocja szkolnictwa zawodowego –
poniesienie jego rangi, znaczenia dla
gospodarki narodowej
• Rozwój gospodarki narodowej
• Konferencja MEN dla pracodawców
• Konferencje ORE dla pracodawców
• Konferencje resortowe dla pracodawców
• Praca pracodawców w projektach UE POWER – Partnerzy na rzecz kształcenia
zawodowego (nowe PPKZ, ścieżki rozwoju
zawodowego, suplementy, rekomendacje do
PPKZ)
• promocja branży zawodowej, producentów
… myśli technicznej

Przykłady dialogu z pracodawcami
Jak uczyć kształcenia zawodowego?
Co uczeń / pracodawca po szkole ma umieć?
Jakich kompetencji uczyć? (twarde / miękkie)
Jak promować kształcenie zawodowe? Jak pozyskać uczniów?
Jak przeprowadzać egzamin zawodowy?
Jakie szkolenia resortowe są potrzebne dla uczniów, przyszłych
pracowników? (SEP, Spawanie, wózek widłowy, HMI)
Jak długo powinna trwać praktyka zawodowa w 5-letnik
technikum – 1 miesiąc, 2 miesiące?
Jak wyposażać szkoły zawodowe w nowoczesny sprzęt do
kształcenia zawodowego?
Kształcenie zawodowe nauczycieli u pracodawców. (staże)
Jak zachęcić uczniów szkoły podstawowej / Rodziców szkołą
branżową, technikum? (Rozwój gospodarki narodowej)

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.
Etap 1: Forum partnerów społecznych

SEMINARIUM BRANŻOWE

Seminaria branżowe - Styczeń 2018 r.
Poznań,
09-10 stycznia 2018 r.

Branże

Mechaniczna – budowa maszyn,
obróbka metali i tworzyw sztucznych
Mechaniczna - mechanika
precyzyjna
Motoryzacyjna
Górniczo-wiertnicza

Katowice,
16-17 stycznia 2018 r.

Branże

Hutniczo-odlewnicza
Budowy dróg i autostrad

Warszawa,
23-24 stycznia 2018 r.

Branże

Inżynieryjno-instalacyjna

Budowlana

Seminaria branżowe - grudzień 2017 r.
Hotelarsko-turystyczna
Warszawa,
5-6 grudnia 2017 r.

Branże

Spożywcza

Gastronomiczna
Elektroniczno-mechatroniczna
Wrocław,
11-12 grudnia 2017 r. Branże

Energetyczno-elektryczna
Teleinformatyczna

Seminaria branżowe - Listopad 2017 r.
Warszawa,
6-7 listopada 2017 r.

Warszawa,
14-15 listopada 2017 r.

Branże

Branże

Ekonomiczno-administracyjnobiurowa
Poligraficzno-fotograficznoreklamowa

Leśna
Ogrodnicza
Rolno-hodowlana

Warszawa,
21-22 listopada 2017 r.

Drzewno-meblarska
Chemiczna
Ceramiczno-szklarska

Warszawa,
28-29 listopada 2017 r.

Ochrona zdrowia,
Pomoc społeczna,
Ochrona i bezpieczeństwo

Branże

Seminaria branżowe - Październik 2017 r.
Fryzjersko-kosmetyczna
Warszawa,
9 - 10 października 2017 r.

Branże

Artystyczno-medialna
Włókienniczo-odzieżowa

Warszawa,
17-18 października 2017 r.

Branże

Skórzano-obuwnicza
Transport drogowy

Warszawa,
24-25 października 2017 r.

Branże

Transport morski
Transport kolejowy

Transport powietrzny

Udział pracodawców w 12 seminariach branżowych

54,73%

Edukacja

45,27%

Pracodawcy

MEN, ORE, MINISTERSTWA WLAŚCIWE,
IBE, CKE

Liczba uczestników w grupie dyskusyjnej
inżynieryjno-instalacyjna
budowlana
budowanie dróg i autostrad
hutniczo-odlewnicza
górniczo-wiertnicza
motoryzacyjna
mechanika precyzyjna
mechaniczno- budowa maszyn, obróbka…
elektryczno-energetyczna
elektroniczno-mechatroniczna
teleinformatyczna
spożywcza
gastronomiczna
hotelarsko-turystyczna
ochrona i bezpieczeństwo
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
ceramiczno-szklarska
chemiczna
drzewno-meblarska
rolno-hodowlana
ogrodnicza
leśna
poligraficzno-fotograficzno-reklamowa
ekonomiczno-administracyjno-biurowa
transport lotniczy
trasport morski
transport drogowy
transport kolejowy
włókienniczo-odzieżowa
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Liczba pracodawców w 12 seminariach
budowlawna
budowy dróg i autostrad
inżynieryjno-instalacyjna
hutniczo-odlewnicza
górniczo-wiertnicza
motoryzacyjna
mechanika precyzyjna
mechaniczna- budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
elektryczno-energetyczna
elektroniczno-mechatroniczna
teleinformatyczna
spożywcza
gastronomiczna
hotelarsko-turystyczna
ochrona i bezpieczeństwo
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
ceramiczno-szklarska
chemiczna
drzewno-meblarska
rolno-hodowlana
ogrodnicza
leśna
poligraficzno-fotograficzno-reklamowa
ekonomiczno-administracyjno-biurowa
transport lotniczy
trasport morski
transport drogowy
transport kolejowy
włókienniczo-odzieżowa
skórzano-obuwnicza
artystyczno-medialna
fryzjersko-kosmetyczna
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Liczba nauczycieli, dyrektorów szkół zawodowych, CKP
biorących udział w dyskusji na warsztatach
inżynieryjno-instalacyjna
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Kolejne spotkania z Pracodawcami , resortami
Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii

20.02.2018 r. branża górniczohutnicza
26.02.2018 r. branża informatyczna
Dostosowanie
Kształcenia
zawodowego do
potrzeb
gospodarki
narodowej

01.03.2018 r. branża drzewnomeblarska
06.03.2018 r. branża chemiczna
07.03.2018 r. branża motoryzacyjna
09.03.2018 r. branża elektrycznoenergetyczna i elektronicznomechatroniczna

Kongres Powiatów Polskich
Wrocław
6 kwietnia 2018 r.

Rok szkolny 2017/2018

Jakim
potencjałem
dysponujemy
w roku
szkolnym
2017/2018?

Projekt realizowany w ORE

Etap 1. Forum Partnerów Społecznych
Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy
Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki
Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Rok szkolny 2017/2018
Branżowa szkoła I stopnia (3 lata) po
gimnazjum w miejsce Zasadniczej Szkoły
Zawodowej, zmodernizowane podstawy
programowe kształcenia w zawodach –
max 1 kwalifikacja zawodowa
w BS I stopnia

W jakich
typach szkół
kształcimy
przyszłe kadry?

Technikum (4 lata), zmodernizowane
podstawy programowe kształcenia w
zawodach – max 2 kwalifikacje zawodowe
w technikum

Szkoła policealna (1-2,5 roku),
zmodernizowane podstawy programowe
kształcenia w zawodach – max 2
kwalifikacje zawodowe w szkole
policealnej

Rok szkolny 2019/2020
Branżowa szkoła I stopnia (3 lata) po szkole
podstawowej, zmodernizowane podstawy
programowe kształcenia w zawodach –
max 1 kwalifikacja zawodowa
w BS I stopnia, (uszczegółowione efekty
kształcenia z kryteriami weryfikacji) (ORE)

W jakich
typach szkół
będziemy
kształcić
przyszłe kadry
w 2019 r.?

5-letnie Technikum, zmodernizowane
podstawy programowe kształcenia w
zawodach – max 2 kwalifikacje zawodowe
w technikum, (uszczegółowione efekty
kształcenia z kryteriami weryfikacji) (ORE)

Szkoła policealna (1-2,5 roku),
zmodernizowane podstawy programowe
kształcenia w zawodach – max 2
kwalifikacje zawodowe w szkole
policealnej, (uszczegółowione efekty
kształcenia z kryteriami weryfikacji) (ORE)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich
XXX.02... Bezpieczeństwo i higiena pracy
zawodów:
(BHP)
•
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy;
XXX.02.2. Podstawy kształcenia w grupie
zawodów ---(podbudowa teoretyczna
•
PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności
kształcenia zawodowego dla kilku
gospodarczej;
zawodów)
•
JOZ - język obcy ukierunkowany zawodowo;
XXX.02.3. Podstawy kształcenia właściwe dla
•
KPS - kompetencje personalne i społeczne;
zawodu ---(podbudowa teoretyczna
•
OMZ - organizacja pracy małych zespołów
kształcenia zawodowego dla zawodu)
(wyłącznie dla zawodów nauczanych na
XXX.02… Język obcy ukierunkowany
poziomie technika).
zawodowo (JOZ)
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w
XXX.02… Kompetencje personalne i społeczne
ramach obszaru kształcenia, stanowiące
(KPS)
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub
XXX.02… Podejmowanie i prowadzenie
grupie zawodów – PKZ-ty
działalności gospodarczej (PDG)
PKZ(MG.a)
XXX.02… OMZ - organizacja pracy małych
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji
zespołów (wyłącznie dla zawodów
wyodrębnionych w zawodach – kwalifikacje:
nauczanych na poziomie technika)
AU.09. EE.04. MG.44.
Baza technodydaktyczna, min. liczba godz.
OPIS KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH
kształcenia zawodowego
ZAWODACH
Praktyka zawodowa
Dodatkowe umiejętności zawodowe –
„specjalizacyjne” – ok. 20% PPKZ

Nowe pojęcie kwalifikacji zawodowej

Jakich umiejętności uczymy/powinniśmy uczyć – czyli
o podstawie programowej kształcenia w zawodach

MOT.24.8. Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń:

Kryteria weryfikacji
Uczeń:

rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności
zawodowych w zakresie:
zasobem środków językowych w języku
a) czynności wykonywanych na stanowisku
obcym nowożytnym (ze szczególnym
pracy, w tym związanych z zapewnieniem
uwzględnieniem środków leksykalnych),
bezpieczeństwa i higieny pracy
umożliwiającym realizację czynności
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
zawodowych w zakresie tematów związanych:
koniecznych do realizacji czynności
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją
b) z głównymi technologiami stosowanymi w
zadań zawodowych
danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentów związanych z wykonywaniem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie.
zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta.
JOZ.
1) Uczeń posługuje się podstawowym

1)

JOZ.
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a
także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań
zawodowych.
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje /
filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka;
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności
zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentację zawodową).

1)
2)
3)
4)

określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub
fragmentu wypowiedzi/tekstu;
znajduje w wypowiedzi/tekście określone
informacje;
rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu;
układa informacje w określonym porządku.

Kryteria weryfikacji
w polskich
podstawach
programowych
kształcenia w zawodach

Ciała konsultacyjne dla PPKZ
Koordynatorzy Kształcenia Zawodowego –
wizytatorzy KO
Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych
Departamenty Ministerstw Właściwych
Pracodawcy, Specjalne Strefy Ekonomiczne,
Spółki Skarbu Państwa itp.

Kto stosuje kryteria weryfikacji (KW)?

Źródło: Learning outcomes approaches in VET curricula - A comparative
analysis of nine European countries (Cedefop, 2010)

UKRAINA MA
KW

PL OPRACOWUJEMY

DE NIE MAJĄ

Są one powszechną praktyką w wielu systemach kwalifikacji, w wielu
systemach kształcenia zawodowego (performance criteria /
assessment criteria).

1) Stosuje zasady projektowania
graficznego

a) dobiera formę do treści
przekazu
b) posługuje się zasadami
kompozycji
c) dobiera kolorystykę projektu

Przykład zadania egzaminacyjnego: Stosując zasady
projektowania graficznego, dobierz formę do treści przekazu
……… , oraz dobierz kolorystę do opracowywanego
(tworzonego) projektu ……..
Uczeń wie co będzie musiał umieć wykonać na egzaminie
zawodowym, a pracodawca wie, czego uczeń był uczony, jakie
efekty mogą być na egzaminie zewnętrznym sprawdzane.

Jakich umiejętności uczymy/powinniśmy uczyć – czyli
o podstawie programowej kształcenia w zawodach
Obowiązuje od 1 września 2017 r.

Efekty kształcenia właściwe dla
kwalifikacji wyodrębnionych w
zawodach
Oznaczenie kwalifikacji:
AU.09.
EE.04.
MG.43.

Od 1 września 2019 r.

Nowe pojęcie kwalifikacji
zawodowej

Propozycja oznaczenia
kwalifikacji:
ABD.09.
EEE.04.
MOT.43.

Obowiązuje od 1 września 2012 r.
A.43.
M.12.
M.43.

Edukacja włączająca
Szkolnictwo zawodowe dla uczniów z dysfunkcjami
Kształcenie zawodowe – praca zawodowa – godziwe życie

Zawody pomocnicze
1.
2.
3.
4.
5.

pracownik pomocniczy krawca,
pracownik pomocniczy mechanika,
pracownik pomocniczy ślusarza,
pracownik pomocniczy stolarza,
asystent fryzjera (pierwotna propozycja nazwy tego zawodu,
brzmiała pracownik pomocniczy fryzjera),
6. pracownik pomocniczy kucharza (nowa propozycja)

Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim

Rok szkolny 2020/2021

W jakich
typach szkół
będziemy
kształcić
przyszłe kadry
w 2020 r.?

Branżowa szkoła II stopnia (2 lata) po
branżowej szkole I stopnia – dla
zawodów kształconych w technikum,
dla których 1 kwalifikacja jest
z poziomu BS I stopnia,
-----------zmodernizowane podstawy
programowe kształcenia w zawodach –
max 1 kwalifikacja zawodowa
w BS II stopnia,
(uszczegółowione efekty kształcenia
z kryteriami weryfikacji),
-----------stacjonarna 3-5 dni, zaoczna (ORE)
-----------Egzamin maturalny
Egzamin zawodowy

KURSY
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
(KKZ)
Kursy umiejętności zawodowych
(KUZ)*

W jakich
innych
formach
kształcimy
przyszłe kadry?

* Obecnie brak możliwości
prowadzenia przez szkoły;
umożliwienie prowadzenia przez
szkoły najpóźniej od 2019 r.
Inne kursy – np. w zawodach spoza
systemu oświaty – ZRK, walidacja
posiadanych umiejętności

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Kwalifikacje rynkowe

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
– przykładowe zawody

311104 Technik
geodeta

IV

budownictwa,
planowania i
zagospodarowani
a przestrzennego
oraz
mieszkalnictwa

BD

X2

K1 Wykonywanie
pomiarów
sytuacyjnych,
wysokościowych
i realizacyjnych oraz
opracowywanie
wyników tych
pomiarów
K2 Wykonywanie prac
geodezyjnych
związanych
z katastrem i
gospodarką
nieruchomościami

4

4

PRK IV poziom

Promowanie świadectw szkolnych

PRK III poziom

Promowanie świadectw szkolnych

PRK IV poziom

Kwalifikacja pełna – IV PRK
Kwalifikacja cząstkowa 4 PRK

Absolwent Liceum
Ogólnokształcącego

Absolwent
Technikum

Edukacja Ogólna
Egzamin maturalny
PRK IV

Edukacja Ogólna
Egzamin maturalny
PRK IV
Edukacja zawodowa
Egzamin Zawodowy
PRK IV Technik Mechanik
lub
PRK V Technik
Informatyk

Absolwent Branżowej
Szkoły I Stopnia

Edukacja Ogólna
PRK III
Edukacja zawodowa
Egzamin Zawodowy
PRK III Stolarz
lub
PRK IV Fryzjer

Od 1 września 2018 r. będziemy uczyć:

w 214 zawodach szkolnych,
zgłoszonych przez
właściwych ministrów dla
zawodu
Jak wygląda
nasza oferta
w roku
szkolnym
2018/2019?

w 249 kwalifikacjach

Eksperyment pedagogiczny –
pod opieką jednostki naukowej, za zgodą MEN

Eksperyment
w zawodzie

wniosek musi zawierać m.in. uzasadnienie
potrzeby prowadzenia kształcenia w danym
zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
• wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy,
• organu samorządu gospodarczego lub innej
organizacji gospodarczej właściwej dla danego
zawodu,
• jednostki
naukowej
lub
stowarzyszenia
zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie
merytorycznej zawartości programu nauczania
przewidzianego dla danego zawodu;
MEN zasięga opinii ministra właściwego dla zawodu.
Eksperyment w zawodzie technik aranżacji wnętrz
realizowany w Zespole Szkół budowlanych w Opolu
pod opieką naukową Wydziału Budownictwa
Politechniki Opolskiej.

Gdzie może być prowadzone kształcenie praktyczne,
czyli tzw. praktyczna nauka zawodu?
w rzeczywistych warunkach
(u pracodawców)

Kształcenie
praktyczne –
klucz do
sukcesu

w placówkach kształcenia
praktycznego, w placówkach
kształcenia ustawicznego

w szkole (warsztaty szkolne,
zawodowe pracownie szkolne)

Jak zorganizować kształcenie praktyczne u pracodawcy?

Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach
pracy

1. umowa o pracę zawarta przez pracodawcę
z młodocianym w celu przygotowania
zawodowego
•możliwe dofinansowanie kosztów kształcenia
•możliwa refundacja kosztów wynagrodzenia
młodocianych do wysokości określonej
przepisami w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych

2. umowa zawarta przez dyrektora szkoły
z pracodawcą:
•realizacja zajęć praktycznych
•organizacja praktyk zawodowych
•możliwa refundacja pracodawcom kosztów
kształcenia

Współpraca pracodawcy ze szkołą
pracodawcy mogą i powinni współtworzyć
programy nauczania dla zawodu (opis
sposobu realizacji podstawy programowej dla
danego zawodu)

Wpływ
pracodawców
na programy
nauczania
i podręczniki do
kształcenia
w zawodach

program nauczania może uwzględniać treści
wykraczające poza podstawę programową –
dodanie efektów kształcenia potrzebnych
pracodawcy – dostosowanie kształcenia do
potrzeb rynku pracy
pracodawcy mogą opiniować podręczniki do
kształcenia w zawodach zatwierdzane przez
MEN – zapraszamy do współpracy z MEN

Co już udało się osiągnąć? (2017)
umożliwienie zwiększenia wymiaru
godzin przeznaczonych na kształcenie
praktyczne

Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach
pracy

uruchomienie pierwszej edycji konkursu
na opracowanie modelu realizacji
kształcenia praktycznego w
rzeczywistych warunkach (wyłoniono
beneficjentów w 5 branżach: ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, ochrony
i bezpieczeństwa, górniczowiertniczej i hutniczo-odlewniczej)
wdrożenie doradztwa zawodowego
w szkołach podstawowych, branżowych

Co już udało się osiągnąć? (2017)
opracowanie programów nauczania dot.
doradztwa zawodowego dla szkoły
podstawowej i branżowej szkoły I
stopnia (ORE)

Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach
pracy

uruchomienie projektu konkursowego
na materiały multimedialne promujące
zawody szkolnictwa zawodowego oraz
współpracę szkół z pracodawcami –
wsparcie uczniów i rodziców
w podejmowaniu decyzji o wyborze
zawodu
organizacja 12 seminariów branżowych
z pracodawcami (ORE)

Co przed nami w 2018 r.?
II edycja konkursu MEN dotyczącego
opracowania modelu realizacji
kształcenia praktycznego
w rzeczywistych warunkach

Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach
pracy

pilotażowa realizacja praktycznej
nauki zawodu u pracodawców
w poszczególnych branżach –
w ramach I i II edycji konkursu MEN
(2018/2019)

Co przed nami w 2018 r.?
nowe rozporządzenie w sprawie
doradztwa zawodowego
(od 1 września 2018 r.)

Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach
pracy

przygotowanie 500 trenerów z
obszaru całego kraju
do prowadzenia szkoleń z zakresu
doradztwa zawodowego oraz do
wspierania szkół w realizacji
doradztwa zawodowego
(w ramach projektu ORE) - nabory na
trenerów będą prowadzić kuratoria
oświaty

Standardy preorientacji i orientacji zawodowej
oraz doradztwa zawodowego

BS
I

LO
P

SP

SP
T

1-3 kl. 4-6 kl.
Preorientacja
zawodowa

Orientacja
zawodowa

SPl
BS
II

7-8 kl.
Doradztwo zawodowe oraz
zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu

Materiały dostępne na stronie ORE są nieodpłatne

www.ore.edu.pl

Co przed nami w 2018 r.?
kontynuacja seminariów branżowych
dla pracodawców (ORE)

Modernizacja
oferty i treści
kształcenia
zawodowego

projekt nowej podstawy programowej
kształcenia w zawodach (projekt w III
kwartale, przewidywany termin
podpisania rozporządzenia - IV kwartał
2018 r.) (ORE, MEN)
pilotaż narzędzia badawczego
(MEN i GUS) do monitorowania
zapotrzebowania pracodawców na
absolwentów szkół kształcących
w zawodach

Co już udało się osiągnąć w 2018 r.? Co przed nami?

Finansowanie
kształcenia
zawodowego

zróżnicowanie kwoty subwencji
oświatowej w zależności od:
−kosztochłonności kształcenia
w poszczególnych zawodach
(od 1 stycznia)

„uwolnienie” wynagrodzeń
specjalistów zatrudnianych
w szkołach (od 1 września), by
rozwiązać problem braku kadr
zawodowych

Co przyniesie 2019 r.?
zwiększanie wynagrodzeń dla uczniówmłodocianych pracowników

Finansowanie
kształcenia
zawodowego

wsparcie pracodawców organizujących
kształcenie zawodowe w zawodach
deficytowych
kwota subwencji oświatowej naliczana
w zależności od:
−kosztochłonności kształcenia
w poszczególnych zawodach,
−prognozowanej nadwyżki lub deficytu
zapotrzebowania na pracowników
w danym zawodzie na wojewódzkim
rynku pracy

Co przyniesie 2019 r.?
obniżenie wieku młodocianego
pracownika – z 16 na 15 rok życia;

Finansowanie
kształcenia
zawodowego

zwolnienia podatkowe dla szkół
publicznych w związku
z otrzymywaniem darowizn na
kształcenie zawodowe;
umożliwienie szkołom prowadzenia
krótszych form kursowych – tzw.
kursów umiejętności zawodowych

Co przyniesie 2019 r.?
wdrożenie zmian w systemie
kształcenia praktycznego:

−większa liczba godzin na kształcenie
zawodowe,
Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach pracy

−kształcenie realizowane głównie
u pracodawców,
−nowe zadanie dla centrów kształcenia
praktycznego w zakresie koordynacji
współpracy szkół z pracodawcami,

Co przyniesie 2019 r.?
wdrożenie zmian w systemie
kształcenia praktycznego:

Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach pracy

−narzędzie do monitorowania jakości
kształcenia praktycznego
realizowanego u pracodawców
−nowe podstawy programowe
kształcenia w zawodach z
uszczegółowionymi efektami
kształcenia w zawodach, z kryteriami
weryfikacji (ORE)

Co przyniesie 2019 r.?
wdrożenie zmian w systemie
kształcenia praktycznego:

Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach pracy

rozważa się wprowadzenie
„specjalizacji” w zawodzie na
poziomie branżowej szkoły lub
technikum, realizowanej pod koniec
cyklu kształcenia lub w formie
kursowej
Dodatkowe kompetencje zawodowe –
cukiernik hotelowy; regeneracja peruk,
mechatronika samochodowa, kurs
spawania, SEP, kwalifikacje rynkowe ….

Co przyniesie 2019 r.?
wdrożenie zmian w systemie
kształcenia praktycznego:

Kształcenie
w rzeczywistych
warunkach pracy

- przykładowe plany i programy
nauczania do nowych 148 podstaw
programowych kształcenia
w zawodach (ORE)
- przykładowe programy do
doradztwa zawodowego i scenariusze
zajęć dla Przedszkola, Szkoły
Podstawowej, BSIS, LO, T, BSIIS,
SzPol, (ORE)
- wyszkoleni trenerzy doradztwa
w każdym Powiecie (ORE)

