Udział w szkoleniu nt. nowych podstaw programowych od 2019 roku
W dniach 08 - 09 marca 2018 roku przedstawicielki ZSSChiO uczestniczyły
w kolejnym szkoleniu zorganizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej
w Brwinowie. Pani Dyrektor Dorota Wierzbińska - Dubaj i Pani Agnieszka Siwoń
nauczyciel przedmiotów zawodowych wzięły udział w warsztatach
edukacyjnych "Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
a uwarunkowania procesu kształcenia" w Brwinowie k. Warszawy. Warsztaty
adresowane były do kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze
szkół, które chcą lepiej przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodach.
Program szkolenia obejmował zarówno wystąpienia prowadzących, jak
i dyskusję uczestników, a były to następujące bloki i zagadnienia:
 „Podstawa programowa kształcenia w zawodzie kluczowym dokumentem dla
procesu kształcenia i egzaminowania. Propozycje zmiany w klasyfikacji
zawodów i podstawach programowych.” – Bożena Mayer-Gawron –
Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Urszula Blicharz - Ekspert wiodący
zadania 1 ORE,
 „Kryteria weryfikacji efektów kształcenia zawartych w podstawach
programowych” - Urszula Blicharz - Ekspert wiodący zadania 1 ORE, Marek
Rudziński – KCER, Ewa Marciniak-Kulka – WODN w Sieradzu,
 „Jak w kształceniu zawodowym pracować zadaniowo – codzienność szkolna
a rzeczywistość egzaminacyjna na przykładzie analizy kwalifikacji” - Ewa
Marciniak-Kulka – WODN w Sieradzu,
 „Wyniki egzaminów dla wybranych zawodów” – Jacek Karnas – Wydział
Egzaminów Zawodowych CKE w Warszawie,
 „Jak szkoły i instytucje szkolące wykorzystują wyniki egzaminów do
doskonalenia procesu kształcenia zgodnie z nową podstawą programową
kształcenia w zawodzie” - Ewa Marciniak-Kulka – WODN w Sieradzu.
W rzeczywistości permanentnej zmiany na rynku edukacyjnym i rynku pracy
podstawa programowa ma być przybliżona do ich autentycznych potrzeb.
Kształcenie zawodowe ma być zintegrowane z kształceniem ogólnokształcącym,
a nowością w projekcie nowych dokumentów jest wprowadzenie kryteriów
weryfikacji do poszczególnych efektów kształcenia.
Bardzo budujące jest to, że w czasie szkolenia nawiązana została dyskusja
pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za zapisy w projektach nowych podstaw
programowych, które wejdą w życie od 01.09.2019r. zgodnie z rozporządzeniem

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a osobami
wdrażającymi je bezpośrednio w szkolnej rzeczywistości. Prelegenci zachęcali do
wyrażania uwag i wniosków z analizy projektów przygotowanych dokumentów.
Wszystko to ma służyć jak najlepszemu dopasowaniu oferowanego kształcenia do
potrzeb uczniów i rynku pracy.
My również wyraziliśmy gotowość dalszej konsultacji dokumentów. Analiza
taka zostanie przeprowadzona przez członków Zespołu Przedmiotów
Zawodowych, do czego zapraszamy.
Na koniec pragniemy wyrazić podziękowanie dla Krajowego Centrum
Edukacji Rolniczej, a szczególnie Pana Marka Rudzińskiego za możliwość
uczestnictwa w bardzo przydatnym i jak zwykle profesjonalne zorganizowanym
szkoleniu.
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