PROGRAM KONFERENCJI
24.10.2014 PIĄTEK
8.30-9.00
Rejestracja Uczestników
9.00-9.15

Otwarcie konferencji. Powitanie Uczestników.

Przedstawiciele Dolnośląskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. – Lider Projektu

WARSZTATY

1.

Zastosowanie metody career coaching w rozwoju
edukacyjno – zawodowym uczniów

2.

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami
gwarancją efektywnego kształcenia na potrzeby
rynku pracy (formy współpracy, organizacja
praktyk, kształcenie dualne, włączanie
pracodawców w system egzaminowania).

3.

Modyfikacja programów nauczania w związku z
potrzebami lokalnego rynku pracy w branży
handlowo- reklamowej.

9.15-11.45

11.45-12.00
12.00-12.45
12.45-13.15
13.15–14.00
14.00-14.45

14.45–15.15

15.15-16.00

16.00-16.30

Przerwa kawowa. Poczęstunek
Wprowadzenie jednolitego, zmodernizowanego
systemu kwalifikacji w Polsce
Sektorowe (branżowe) ramy kwalifikacji z
uwzględnieniem międzynarodowych rozwiązań
Wsparcie dla edukacji zawodowej i ustawicznej w
obliczu aktualnych wyzwań.
Lunch
Wyzwania współczesnego szkolnictwa zawodowego w
branży handlowo – reklamowej w odniesieniu do
oczekiwań pracodawców (na co szkoły powinny kłaść
większy nacisk w odniesieniu do zadań zawodowych i
pozazawodowych)
Projekt „Handel i Reklama w praktyce….”
- omówienie wsparcia oferowanego w projekcie –
praktyki krajowe i zagraniczne
Modelowe rozwiązania w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli wypracowane na bazie
projektu.
Panel dyskusyjny.
Wnioski ze zrealizowanych warsztatów i konferencji

Monika Siurdyban
Doradca zawodu/kariery, wykładowca oraz trener
pracujący zgodnie z Brytyjskimi Standardami
Kompetencji, autorka warsztatów i publikacji
zarówno dla osób poszukujących zatrudnienia,
rozwijających swój potencjał edukacyjno-zawodowy,
jak i pracowników instytucji rynku pracy
Urszula Przystalska
wicedyrektor DCIZiDN w Wałbrzychu, autorka
podstaw programowych, programów nauczania i
materiałów dydaktycznych wspierających kształcenie
zawodowe, ekspert kształcenia modułowego,
rzeczoznawca z ramienia MENIS ds. opiniowania
programów nauczania i podręczników szkolnych,
egzaminator OKE, autor i koordynator wielu
projektów współfinansowanych ze środków UE w
obszarze kształcenia zawodowego
Justyna Repka - Awdankiewicz
nauczyciel dyplomowany współpracujący z OKE oraz
z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Trener KOWEZiU
w ramach programu "Monitorowanie i doskonalenie
procesu wdrażania podstaw programowych
kształcenia w zawodach". Trener /szkoleniowiec dla
kandydatów na egzaminatorów, autor oraz
recenzent zadań do starego i nowego egzaminu
zawodowego. Czynny egzaminator w starym i
nowym egzaminie zawodowy
Katarzyna Trawińska-Konador- Instytutu Badań
Edukacyjnych w Warszawie
Andrzej Żurawski - Instytutu Badań Edukacyjnych
w Warszawie
Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie

Przemysław Draheim Kierownik Działu Promocji i Marketingu Toruńskiej
Agendy Kulturalnej
Opiekun praktyk zawodowych krajowych

Mariola Stanisławczyk
Agnieszka Kopcińska
Personel zarządzający projektem
Prelegenci, Uczestnicy Projektu oraz Uczestnicy
Konferencji

