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• zapoznanie się z głównymi koncepcjami i metodami doskonalenia 
zawodowego w obszarach: przedsiębiorczości,  edukacji 
matematyczno-przyrodniczej, zawodowej , artystycznej i kulturowej 
wychowania fizycznego, zarządzania , doradztwa zawodowego, 
języków obcych, technologii informatycznej oraz projektów 
europejskich poświęconych edukacji zawodowej; 

• wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego  kadry 
nauczycielskiej w/w  specjalizacji. 

Cele projektu:  
 

 



Oczekiwane rezultaty 

opracowanie nowoczesnej oferty szkoleniowej 
uwzględniającej potrzeby, zainteresowania, 
potencjał nauczycieli  oraz wymagania stawiane 
przez zmieniający się rynek pracy.  

Propozycje szkoleń  skierowane będą do 
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych  
i zawodowych na terenie województwa 
świętokrzyskiego w ww  obszarach. 

 



Anglia: 15 uczestników  
(13 osób z ŚCDN, 2 osoby UM) 

W programie… 

 Drolysden Academy; 

 Teamside College; 

 Museum of Science & Industry; 

 The University of Manchester; 

 Hyde Clarendon Sixth Form College; 



Warsztaty- tematyka 



Co odróżnia kursy kwalifikacyjne od pozostałych? 

Dlaczego kursy kwalifikacyjne? 

Jak edukacja zawodowa wyglądać powinna ? 

Narodowe normy kwalifikacyjne. 

Ostatnia Reforma Edukacji w UK a Edukacja zawodowa. 

 

 

Edukacja zawodowa w UK 
Angela Wood 



 O doskonaleniu nauczycieli słów parę; 

 Formy wspierania przyszłych nauczycieli; 

 Standardy nauczycielskie; 

 NQT – nowo wykwalifikowana kadra; 

 Odszukiwanie potrzedb przyszłych nauczycieli; 

 Cykl doskonalenia; 

 Plany dzialania; 

 Coaching; 

 Evaluacja działań; 

 Co dalej …? 

 

 

 

CPD for Teachers 
Ed Mayell – Director of Learning and Teaching 



Praktyki i Staże 
Jim Parker, Christine Quinn 

http://www.tameside.ac.uk/


Hyde Clarendon Sixth Form College 
Karen Hunter; Sandra Bradley, Andy Cheers 

 

Uczelnia oferuje szereg działań/ zajęć 

praktycznych. Uczniowie poznają 

praktyczny charakter swojej pracy  

• Bizness i Administracja; 

• Kosmatyczka; 

• Sztuka; 

• Sport; 

• Media; 

• Uslugi Społeczne; 



Nauka, technologia, inżynieria i matematyka  

(STEM - Science, Technology, Engineering and Maths)  
 

Uniwersytet jest głównym „dostawcą” przedmiotów 
ścisłych na poziomie studiów . Pomaga dostrzec ich 
znaczenie dla edukacji w Wielkiej Brytanii.   

Ostatnie dane wskazują, że dostępność specjalnych 
działań wspierających zapotrzebowanie na przedmioty 
ścisłe w szkole i na uczelni jest wysoka. Coraz więcej 
dzieci decyduje się kontynuować naukę z przedmiotów 
ścisłych na bardziej zaawansowanym poziomie, często 
na zajęciach dodatkowych poza szkołą. 

 

STEM w szkołach i na uczelniach 
Donna Johnson; Caroline Williams 

http://y4y.ed.gov/learn/stem/introduction/stem-diagram/


MOSI – Museum of Science and Industry 

jako przykład współpracy międzyinstytucjonalnej 

 Jedno z ciekawszych miejsc w 
Manchesterze.  

 5 zabytkowych industrialnych budynków 
wypełnionych eksponatami (lotnictwo, 
kolej, przemysł włókienniczy, przemysł 
energetyczny i wiele, wiele innych).  

 Dodatkowo dużo eksperymentów, dobra 
powtórka z fizyki. 

 Nawet te przygotowane z myślą o 
dzieciach zainteresują również dorosłych. 
I co ciekawe wszystko to całkowicie za 
darmo! blisko centrum. Minimum 3h 
zwiedzania.  

http://www.mosi.org.uk/
http://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187069-d212251-Reviews-Museum_of_Science_Industry-Manchester_Greater_Manchester_England.html


Czy staż pozwolił osiągnąć założenia 
projektu???  

Ponieważ w trakcie warsztatów, wizyt w organizacjach goszczących, sesji 
plenarnych oraz spotkań z przedstawicielami instytucji znaleźliśmy odpowiedzi 

na pytania/zagadnienia postawione we wniosku aplikacyjnym dotyczące:  

 Organizacji instytucji partnerskich w Anglii; 
 Zastosowania e-learningu w nauczaniu przedmiotów zawo0dowych; 
 Strategii marketingowych organizacji partnerskich w Anglii; 
 Zasad zarządzania placówką edukacyjną; 
 Systemów motywowania pracowników w placówkach oświatowych; 
 Nadzoru pedagogicznego; 
 Zasad certyfikowania kwalifikacji; 
 Rodzajów egzaminów zewnętrznych; 
 Form doskonalenia nauczycieli; 
 Obserwacji lekcji tak po kątem praktycznym jak i teoretycznym; 
 Form sprawdzania wiedzy na różnych poziomach nauczania; 
 Oferowanych kierunków nauczania; 
 Współpracy międzyinstytucjonalnej na linii szkoła – przedsiębiorstwo- instytucja kulturalna; 

 
 
 



Każdy z uczestników miał możliwość : 

 Poznania nowatorskich rozwiązań w obszarze doskonalenia zawodowego n-li 
dzięki warsztatom/sesjom plenarnym prowadzonym przez: Ed’a Mayell’a, 
Richard’a Tiley’a, Darę Corrigan, Lindsay Willis. 

 Zapoznania się z kształceniem młodzieży, ukierunkowanym na potrzeby 
zmieniającego się rynku pracy, o czym mówili: Angela Wood, Jim Parker, Andy 
Cheers. 

 Poszerzenia swoich horyzontów intelektualnych w zakresie nowych koncepcji 
dotyczących indywidualnych specjalizacji i zainteresowań. 

 Praktycznego wykorzystania języka angielskiego. 

 Podzielenia się doświadczeniami  w zakresie doskonalenia zawodowego kadry 
nauczycielskiej. 

 Poznania propozycji kształcenia formalnego i nieformalnego w Anglii. 



 Education is the most powerful weapon which you 
can use to change the world. 

 

Nelson Mandela  

Podsymowując… 



Opracowanie:  

• Izabela Krzak – Borkowska – kierownik projektu;  

• izabela.krzak@scdn.pl 


