PROGRAM SZKOLENIA
nt. Szkolnictwo zawodowe w partnerstwie międzynarodowym

Szkolenie dla
nauczycieli powiatów
Miejsce szkolenia

polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego,
myśliborskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, m. Szczecin, m. Świnoujście
kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego, wałeckiego, białogardzkiego,
szczecineckiego, sławieńskiego, koszalińskiego, m. Koszalin
Szczecin, ul. Monte Cassino 15
- budynek Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Liczba godzin szkolenia

8

Cel ogólny szkolenia

Zwiększenie
poziomu
wiedzy
w partnerstwie międzynarodowym.

Cele szczegółowe

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 kształcenia zawodowego w Polsce i w Europie na kolejnych etapach nauki
z uwzględnieniem praktycznej nauki zawodu,
 sposobów
organizacji
praktycznego
kształcenia
zawodowego
w szkołach i w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 pozyskiwania partnerów w kraju i zagranicą.

Program szkolenia

Prowadzący
szkolenie

na

temat

szkolnictwa

zawodowego

Moduł I: Szkolnictwo zawodowe w partnerstwie międzynarodowym.
1. Rola szkolnictwa zawodowego w partnerstwie międzynarodowym.
2. Programy wymiany międzynarodowej.
Moduł II: Pozyskiwanie partnerów strategicznych.
1. Pozyskiwanie partnerów strategicznych do realizacji praktyk zawodowych.
2. Klastry edukacyjne/klaster morski.
3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
4. Tworzenie klas patronackich w szkołach.
Moduł III: Punkty Kariery Zawodowej.
1. Praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym
przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na
obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty.
2. Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
3. Organizacja form pozaszkolnych przez szkoły zawodowe.
mgr Joanna Wachnik – nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych, lider kierunku
technik logistyk, zarówno w szkole młodzieżowej, jak i w szkole dla dorosłych,
egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu spedycji, logistyki
i eksploatacji portów i terminali. Pracowała w zespole opracowującym podręcznik oraz
program stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej
nauki zawodu.
Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej oraz kilku różnych kierunków studiów
podyplomowych z obszaru handlu zagranicznego, przedsiębiorczości i pedagogiki.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w firmie spedycyjnej, w firmie armatorskiej
oraz odbyła staż w DHL Polska. Wiedzę i doświadczenie z tej dziedziny wykorzystuje
w pracy dydaktycznej w przedmiotach logistycznych i mechanicznych. Współpracuje
z przedsiębiorstwami logistycznymi. Jej uczniowie zdobywają tytuły laureatów
i finalistów Olimpiad.

mgr Anna Zganiacz - nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych, lider kierunku
technik logistyk, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zawodach technik
logistyk i technik spedytor, współautorka książek z testami i zadaniami praktycznymi
przygotowującymi do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie wydanych przez wydawnictwo
WSiP, konsultant merytoryczny i autorka pytań testowych dla platformy Edubridge
Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka próbnych Ogólnopolskich Egzaminów
Zawodowych. Pracowała w zespole opracowującym podręcznik oraz program stażu dla
nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Od 2005 roku pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 8
im. Stanisława Staszica w Szczecinie. W swojej pracy ceni sobie kontakt
z przedsiębiorcami, ponieważ zależy jej na jak najlepszym przygotowaniu uczniów do
podjęcia w przyszłości pracy zgodnej z wyuczonym zawodem. Organizuje cykliczne
wycieczki do przedsiębiorstw logistycznych oraz sama odbyła staż w DHL Polska.
Współpracuje również z uczelniami wyższymi, aby jak najlepiej realizować proces
edukacyjny. Jej uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów Olimpiad.
dr Anna Oleszak - Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki
Szczecińskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor
nauk humanistycznych. Prawnik. Specjalista ds. prawa pracy oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy. Nauczyciel akademicki współpracujący m.in. z Wyższą Szkołą
Humanistyczną TWP w Szczecinie. Wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w
Szczecinie oraz wiceprezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział Szczecin.
Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego "Edukacja Humanistyczna".
Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych poruszających kwestie
kształtowania kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. Aktywna uczestniczka
seminariów i konferencji naukowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu z zakresu
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

