Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/24/10401/433966

Cena netto

1 200,00 zł

Cena brutto

1 200,00 zł

Cena netto za godzinę

15,00 zł

Cena brutto za
godzinę

15,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

80

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-18

Termin zakończenia
usługi

2019-12-27

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-25

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-11

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do kontaktu

Żaneta Milewska

E-mail

z.milewska@zdz.bialystok.pl

Telefon

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki,
psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644.).

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Nr jednostki
Nazwa jednostki modułowej
modułowej

Czas
realizacji
(w godz.)

1.

Podstawy pedagogiki

20

2.

Podstawy psychologii

20

3.

Podstawy metodyki kształcenia praktycznego

30

4.

Praktyka metodyczna

10

Razem

80

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty kształcenia posiadane przez absolwenta kursu:
organizuje realizację praktycznej nauki zawodu, zgodnie z obowiązującą podstawą programową
kształcenia w danym zawodzie;
kształtuje właściwe postawy wobec pracy oraz jej wytworów;
formułuje pytania i problemy kierowane do uczącego się w sposób jasny, logiczny i zrozumiały;
organizuje i prowadzi zajęcia zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami
w zakładach pracy;
kształtuje i rozwija umiejętności oraz nawyki i sprawności zawodowe;
wykorzystuje w kontaktach z uczącymi się podstawy wiedzy psychologicznej dotyczącej relacji:
nauka – praca w zespole – podporządkowanie służbowe – zadanie zawodowe – wytwór pracy;
rozwija i wzbogaca osobowość zawodową uczących się, motywując ich do samodzielnego
zdobywania, uzupełniania oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych;
kształtuje pożądane dla procesu pracy postawy, takie jak: kultura pracy, pracowitość,
systematyczność, dokładność, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność;
kształtuje motywację do pracy;
posługuje się podstawami wiedzy pedagogicznej, z uwzględnieniem dydaktyki i metodyki
prowadzenia zajęć praktycznych;
wykorzystuje specyficzną dla danego zawodu wiedzę oraz posługuje się normami, instrukcjami,
dokumentacjami techniczno-technologicznymi, a także sprzętem (narzędziami, urządzeniami i
maszynami) niezbędnym przy prowadzeniu instruktażu i pokazu wykonania czynności
zawodowych;
kontroluje poprawność wykonywania czynności zawodowych przez odbywających praktyczną
naukę zawodu;
przeprowadza instruktaż z zakresu bhp i ppoż. na danym stanowisku pracy, czuwa nad
przestrzeganiem obowiązujących przepisów bhp i ppoż.;
wykorzystuje nowoczesne środki techniczne w pracy własnej, nauczaniu, pozyskiwaniu i
przetwarzaniu informacji;
doskonali umiejętności zawodowe i własny warsztat pracy.

Grupa docelowa
Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które
nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Opis warunków uczestnictwa
co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zakres zawodu, którego będą
nauczać, lub
świadectwo ukończenia technikum, albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom
ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą
nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej
trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
świadectwo ukończenia 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
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego,
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego,
kształcących 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
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.

Materiały dydaktyczne
- zeszyt
-długopis
-skrypt

Informacje dodatkowe
Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego
w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632).

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Armii Krajowej 22A
19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

