POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W BUSKU-ZDROJU INFORMUJE, IŻ TRWA NABÓR NA

Kurs daje uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kierowany jest do rzemieślników,
techników, przedsiębiorców i handlowców. Kurs przygotowuje do pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

ADRESACI:
Podstawa prawna: § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z póź. zm.).
Wymagania wstępne dla uczestników:
zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 przytoczonego wyżej rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu
instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać:
1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą ̨ nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą ̨ nauczać.́
Słuchacz kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinien posiadać:
1. świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia
szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej
trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
2. świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą
nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
3. świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten,
którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie,
którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej
trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku
(specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

LICZBA GODZIN: 95 godzin dydaktycznych
CELE KURSU:
Opanowanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności z zakresu:
podstawowych zagadnień psychologii ogólnej, rozwojowej i wychowawczej oraz psychologii pracy,
teoretycznych podstaw dotyczących powstawania procesów psychologicznych, ich przebiegu oraz następstw,
psychologicznych podstaw kształcenia zawodowego,
sprawnego organizowania i realizowania procesu kształcenia w swoim zakładzie,
przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu.

TREŚCI KURSU:
Podstawy pedagogiki.
Podstawy psychologii.
Metodyka nauczania.
Praktyka metodyczna.

TERMIN: termin zostanie ustalony po utworzeniu się grupy. Szczegółowa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Ośrodka. Zapisane osoby otrzymają także informacje telefoniczną
ORGANIZATOR: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,
al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41-378-18-56, fax. 41-378-45-04,
e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W BUSKU-ZDROJU INFORMUJE, IŻ TRWA NABÓR NA

Kurs daje przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu dla pracujących lub
planujących podjąć pracę w szkołach zawodowych (od 01.09.2017 r. w szkołach branżowych), technikach,
technikach uzupełniających i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich, a mających wykształcenie wyższe techniczne, zawodowe lub tytuł mistrzowski
w zawodzie, którego będzie nauczać.
ADRESACI:
Kurs kierowany jest do nauczycieli zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach
zawodowych (od 01.09.2017 r. w szkołach branżowych), technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych,
w tym w szkołach, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich lub ubiegających się o takie stanowiska, lub
osób niebędących nauczycielami posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do
prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, pragnących
uzyskać przygotowanie pedagogiczne.

LICZBA GODZIN: 150 godzin dydaktycznych
CELE KURSU:
przekazanie słuchaczowi znaczenia i zakresu pojęć, które umożliwią mu zrozumienie społecznego sensu
edukacji,
ukierunkowanie i wzbogacenie rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, wytworzenie
umiejętności interpretowania ich z pozycji uczniów,
dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie się jego osobowości,
przygotowanie słuchacza do właściwej organizacji procesu kształcenia,
wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.

TREŚCI KURSU:
Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu.
Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu.
Hospitacje zajęć.
TERMIN: termin zostanie ustalony po utworzeniu się grupy. Szczegółowa informacja zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Ośrodka. Zapisane osoby otrzymają także informacje telefoniczną.
ORGANIZATOR: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,
al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41-378-18-56, fax. 41-378-45-04,
e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

