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O przyszłości 
szkolnictwa zawodowego

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Kon-
ferencję: Przemiany w edukacji zawodowej w kon-

tekście relacji szkoła – rynek pracy, organizowa-
ną przez EduFakty – Uczę Nowocześnie i  Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia 
Praktycznego, która odbędzie się 11-12 kwietnia 
2014 roku w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym  
Magellan (Bronisławów k. Łodzi, ul. Żeglarska 
35/31, 97-320 Wolbórz).

Spotkanie to może się okazać przełomowym 
wydarzeniem w  dziejach szkolnictwa zawodo-
wego w Polsce. W trakcie konferencji poruszo-
ne zostaną najważniejsze tematy nurtujące śro-
dowisko dyrektorów i  nauczycieli pracujących 
w  szkołach zawodowych. Chcemy rozmawiać 
o  m.in. egzaminach zawodowych, nowej pod-
stawie programowej, doradztwie zawodowym. 
Wysłuchać pracodawców, zadać pytania przed-
stawicielom ministerstwa edukacji. Uczestnicy, 
podczas warsztatów, będą mogli też zapoznać 
się z  nowymi technologiami, które wkraczają 
pod szkolne strzechy. W trakcie, odbywających 

się równolegle, seminariów do dyspozycji dyrek-
torów będą też nasi eksperci. 

Mamy już potwierdzenie obecności wiceministra 
Tadeusza Sławeckiego (w MEN odpowiada za szkol-
nictwo zawodowe), ekspertów ministerstwa, Kra-
jowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Stowa-
rzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształ-
cenia Praktycznego. 

Miejsce konferencji wybieraliśmy bardzo długo, 
wnikliwie sprawdzając warunki. Dzięki temu uczestni-
cy konferencji będą pracować (i wypoczywać) w god-
nych warunkach. Do dyspozycji uczestników będą 
świetnie wyposażone sale, basen, spa i inne atrakcje. 

Aby spotkanie było nie tylko efektowne, ale przede 
wszystkim efektywne, do uczestnictwa w nim zaprosi-
liśmy też m.in. przedstawicieli pracodawców, kurato-
riów oświaty, samorządowców, dyrektorów Centrów 
Kształcenia Praktycznego, uczelni wyższych.

Koszt uczestnictwa w konferencji: 450 zł. Cena kon-
ferencji obejmuje nocleg, wyżywienie, uczestnictwo 
w bankiecie, komplet materiałów konferencyjnych.
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w kontekście relacji szkoła – rynek pracy
Przemiany w edukacji zawodowej

I Ogólnopolska Konferencja: 



Piątek, 11 kwietnia
Sesja wykładowa

Organizacja procesów uczenia się w świetle nowej podstawy programowej 

– przedstawiciel ministerstwa edukacji

Przemiany w edukacji zawodowej a uczenie się przez całe życie

– Janusz Moos

Potwierdzanie kompetencji w systemie wynikającym z Polskiej Ramy Kwali#kacji

– dr inż. Tomasz Saryusz – Wolski

Z prac nad modelowaniem systemu doradztwa zawodowego

– Małgorzata Sienna

PRZERWA KAWOWA

Rola monitorowania rynku pracy w projektowaniu zmian w szkołach zawodowych

– dr Elżbieta Ciepucha

Rola pracodawcy w organizacji procesu osiągania przez uczących się kompetencji  

zawodowych – Ryszard Mirys 

Nowe technologie w edukacji zawodowej 

Egzaminy zawodowe sumujące procesy osiągania kwali#kacji zawodowych 

– Danuta Zakrzewska

OBIAD

Egzaminy zawodowe w polskim systemie edukacji – dyskusja panelowa 

z udziałem przedstawicieli MEN, CKE, OKE CKP, dyrektorów szkół, pracodawców

Sobota, 12 kwietnia
Sesja warsztatowo-seminaryjna

Organizatorzy

EduFakty – Uczę Nowocześnie, 

Partnerzy

Ramowy program konferencji
11-12 kwietnia (piątek-sobota)

Centrum Kongresowo-Szkoleniowe MAGELLAN, 
Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz.

Z a p r a s z a m y  s e r d e c z n i e

Partnerzy technologiczni


