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Kształcenie zawodowe – nowe wyzwania 

       Przebieg spotkania: 

1. Powitanie uczestników. 

2. Informacja o działaniach Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji 
w zakresie wspierania szkół zawodowych miasta Białegostoku 
– Mirosława Stankiewicz,  Jadwiga Mieczyńska – konsultanci 
ds.  przedmiotów zawodowych. 

3. Oferta konsultantów kształcenia zawodowego na rok szkolny 2012/2013 
– Mirosława Stankiewicz,  Jadwiga Mieczyńska – konsultanci 
ds.  przedmiotów zawodowych. 

4. Propozycje Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku 
dotyczące pomocy szkołom zawodowym – Elżbieta Leszczyńska, konsultant 
koordynator. 

5. Podsumowanie i zakończenie seminarium – Jadwiga Mieczyńska – konsultant 
ds. przedmiotów zawodowych. 

 



Główne kierunki współpracy w ubiegłym roku 
szkolnym: 

 

- badanie osiągnięć  uczniów szkół zawodowych 
w wybranych zawodach, 

- szkolenia KPZ w zakresie podsumowania wyników 
egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, 

- analiza jakościowa i ilościowa egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 



Przeprowadzono próbne egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe w 8 zespołach szkół 
zawodowych (999 osób) w 20 zawodach:  
 

kelner, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, 
cukiernik, kucharz małej gastronomii, technik ekonomista, technik 
rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik 
handlowiec, technik hotelarstwa, technik spedytor, 
technik  budownictwa,  technolog robót wykończeniowych 
w budownictwie, technik technologii drewna, technik mechanik, 
technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży, technik 
informatyk, technik technologii żywności. 

 

W roku szkolnym 2010/11 liczba uczniów i słuchaczy wynosiła 682. 



   Przeprowadzono próbne egzaminy zawodowe 
w CKU (194 słuchaczy) w zawodach: 

 

technik bhp, florysta, technik rolnik, technik 
informatyk, technik prac biurowych, technik cyfrowych 
procesów graficznych, technik technologii żywności. 



    

 Przeprowadzono cykl spotkań KPZ w zakresie 
podsumowania wyników egzaminu próbnego 
(szkoleniem objęto 93 nauczycieli 8 szkół 
zawodowych). 

 

    Omówiono wyniki egzaminu próbnego ze 
szczególnym uwzględnieniem stopnia realizacji 
standardów wymagań egzaminacyjnych oraz 
umiejętności wynikających z podstawy programowej. 



     

    Przeprowadzano analizę ilościową i jakościową 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe z VI 2011 r. 

     

Wyniki analizy przedstawiono członkom KPZ, 
następnie wspólnie sformułowano wnioski do dalszej 
pracy. 



Serdecznie dziękujemy 

Dyrektorom i Wicedyrektorom szkół, 
Kierownikom kształcenia praktycznego, 
Przewodniczącym KPZ, Liderom zespołów 
przedmiotowych oraz Koleżankom i Kolegom 
nauczycielom    

za owocną współpracę. 

 

Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa 
oczekiwania. 



Forma Termin Miejsce Temat Odbiorcy 

Seminarium 23. 10. 2012 r. 
14.30 – 16.00 

Budynek Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2,  
ul. Świętojańska 
Białystok  

„Kształcenie zawodowe – 
nowe wyzwania” 

Liderzy 
przedmiotów 
zawodowych 
oraz 
zainteresowani 
nauczyciele 

Warsztaty II połowa  
X 2012 r. 

Budynek ZSH-E  
 ul. Bema  Białystok 

Analiza wyników egzaminu  
próbnego 
potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

Członkowie KPZ  

Warsztaty I połowa  
XI 2012 r. 

Budynek ZSH-E  
 ul. Bema  Białystok 

Analiza jakościowa i 
ilościowa egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

Członkowie KPZ 
oraz 
zainteresowani 
nauczyciele 

Warsztaty II połowa  
XI 2012 r. 

Budynek Zespołu Szkół 
Gastronomicznych 
Białystok ul. 
Knyszyńska 

Analiza jakościowa i 
ilościowa egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

Członkowie KPZ 
oraz 
zainteresowani 
nauczyciele 

Warsztaty I połowa  
XI I 2012 r. 

Budynek  TZ Nr 8 
(warsztaty)  ul. 
Antoniuk Fabryczny 1 
Białystok 

Analiza jakościowa  
i ilościowa egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

Członkowie KPZ 
oraz 
zainteresowani 
nauczyciele 

Warsztaty I połowa  
 I 2013 r. 

Budynek  ZSR 
 ul. Suchowolca 
Białystok 

Analiza wyników egzaminu  
próbnego 
potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

Członkowie KPZ  

Oferta konsultantów przedmiotów zawodowych  I semestr 2012/13 



Proponujemy również badania dotyczące 
diagnozy procesu dydaktycznego w zakresie 

przedmiotów zawodowych 

oraz 

ewaluację i monitoring programów nauczania 
dla poszczególnych zawodów. 



Dziękujemy! 

Liczymy na dalszą współpracę. 

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy 
również ze strony Państwa. 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji 

ul. Sokólska 1 

Białystok 

sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl 

 

Nasz telefon 663 845 134 


