Uwaga! Nauczyciele szkół zawodowych

Informacje na temat szkoleń, przepisy prawne, porady, wskazówki - w tym artykule znajdziecie
komunikaty i zaproszenia adresowane przede wszystkim do Was - nauczucieli szkół
zawodowych. Polecamy!
MEiN informuje:
Egzaminy zawodowe 2021 w sesji letniej. 7 czerwca 2021 r. startuje sesja
egzaminu zawodowego w Formule 2019; 21 czerwca 2021 r. rozpocznie się
sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w
Formule 2017.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!
Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – nowelizacja przepisów ustawy
Prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:
ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od
pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla
pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez
pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na
autostradach i drogach ekspresowych.
10-11 czerwca 2021 r. XIII edycja konferencji „Bezpieczeństwo w Internecie”,
współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i Sektorowa Rada ds.
Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Debaty na temat: grywalizacji,
własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony konsumenta i władztwa
podatkowego w Internecie, a także wiedzy i umiejętności w zakresie
cyberbezpieczeństwa.
Konfederacja LEWIATAN oraz Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
organizują spotkanie online dla szkół i pracodawców, pt.: Jak zachęcić młodzież do
nauki w zawodzie krawiec? 15 czerwca 2021, godz.: 10:00-12:00.
5. DOROCZNA KONFERENCJA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora
Finansowego FINSKILLS 2021 ONLINE 23.06.21 r. Jedno z przesłań konferencji
to SRK SF platformą współpracy na rzecz nowego modelu uczenia się: przez całe życie,
z wykorzystaniem technologii, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy.
Nowe noty informacyjne CEDEFOP:
Przygotowanie zawodowe: antidotum na wszystkie problemy. Długookresowe
cele programów przygotowania zawodowego to m.in. umożliwienie uczniom
wyboru spośród dobrze płatnych ofert pracy w dynamicznych branżach z
perspektywami rozwoju kariery; kierowanie na rynek pracy dobrze
przeszkolonych pracowników, którzy umieją prowadzić innowacje, radzić sobie
ze zmianami oraz zwiększać konkurencyjność, głównie w aspekcie transformacji
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ekologicznej i cyfrowej.
Tendencje, przemiany i transformacje. Konieczność dystansu fizycznego zmusiła
wielu ludzi do pracy, nauki, komunikacji i zakupów przez Internet. Umiejętności
cyfrowe umożliwiły przejście na nauczanie przez Internet w szkołach oraz zdalne
świadczenie usług publicznych.
Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze kształcą się na terenie szkoły na
zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe)
będą realizowane w pełnym wymiarze godzin stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.
Zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach
wprowadzonych w okresie pandemii. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I
stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u
pracodawców w pełnym wymiarze godzin.
Na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zachowano
możliwość, aby turnusy, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r. mogły być
dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 983
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 982
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 981

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie elearningowe „Konstruowanie programu nauczania dla zawodów szkolnictwa
branżowego”, które odbędzie się w terminie 27 maja – 17 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje, program szkolenia, zasady rekrutacji oraz zapisy.
Link do rejestracji:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6278
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Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie elearningowe „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”, które odbędzie się
w terminie 24 maja – 4 czerwca 2021 r. Link do rejestracji:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6276

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenia elearningowe:
1) Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego 24.05.2021 r. - 04.06.2021 r.
2) Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego
27.05.2021 r. - 17.06.2021 r.
Zapraszamy konferencję „Wykorzystanie potencjału uczniów w procesie
diagnostycznym w doradztwie zawodowym” która odbędzie się 20 maja 2021 r. Jest
organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.Wydarzenie skierowane
jest do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, pracowników
placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych,
pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych.Konferencja on-line nt. „Edukacja
zawodowa – doświadczenia i wyzwania”, 28 maja 2021 r. Celem konferencji,
organizowanej przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, jest przybliżenie
tematyki rozwoju nowoczesnej edukacji zawodowej we współpracy z pracodawcami,
zorientowanej na potrzeby rynku pracy, opartej o sprawną komunikację między
pracodawcami a systemem oświaty uwzględniającą aktywną rolą samorządu
terytorialnego.
Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2012 i
2017.
Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2012 i
2017.
Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu
zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2019.
Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu
zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2019.
13.05 Zdalne seminarium – trendy i rozwiązania europejskich, nowopowstałych
kwalifikacji w odpowiedzi na potrzeby rynku.Zdalne seminarium metodologiczne w
ramach projektu pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z
uwzględnieniem elektromobilności)”.
20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. W dniach 24-25.06.2021 roku
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w Warszawie obędzie się jubileuszowa, 20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki
i Technologii online. Organizatorami wydarzenia są Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University. Zakres tematyczny: napędy hybrydowoelektryczne, działalność badawcza w zakresie systemów bezzałogowych, nowoczesne
technologie lotnicze i kosmonautyczne.
Konferencja „Polska w technosferze przyszłości” – najważniejsze trendy technologiczne
. Z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Polskie Towarzystwo
Informatyczne zaprasza 25.05.21 r. na konferencję online. Zaprezentowane zostaną na
niej trendy technologiczne, które będą kształtowały naszą przyszłość , m.in.
możliwości informatyki kwantowej, sztucznej inteligencji, zagadnienia związane
z cyberbezpieczeństwem.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.Dz.U. poz. 787

MEiN informuje Odbiór świadectw ukończenia liceum lub technikum przez tegorocznych
absolwentów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, dyrektor szkoły powinien określić tryb
i terminy odbioru świadectw przez abiturientów według indywidualnego harmonogramu
dla każdego ucznia w szkole, w klasie.

Konferencja „Kurs na edukację w turystyce” 12.05. Ruszyła rejestracja uczestników.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka oraz Departament Turystyki Ministerstwa
Rozwoju, Technologii i Pracy uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej pt. „Kurs na Edukację w Turystyce” – 12 maja 2021 r., przy
współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w formule hybrydowej przy
wykorzystaniu platformy MS Teams.

Konferencja Rady ds. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI. 20 maja 2021 r. w godz. 11.00 – 15.00 odbędzie się
konferencja online nt. „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a
potrzeby kompetencyjne pracowników sektora”. Opracowania i raporty naszych
ekspertów (kwiecień 2021) – artykuły na temat prowadzonych przez Sektorową Radę
ds. Kompetencji w Handlu opracowań i aktualizacji rekomendacji dotyczących
zapotrzebowania na kompetencje w sektorze handlu.
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PARP zaprasza na spotkanie informacyjne na temat CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI
ZAWODOWEJ. Komisja Europejska organizuje spotkanie informacyjne na temat
Centrów Doskonałości Zawodowej, których dofinansowanie będzie możliwe w ramach
programu Erasmus+ 2021-2027. Sesja informacyjna odbędzie się on-line 30 kwietnia od
9.30 do 12.30. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE ogłasza rekrutację na bezpłatne
szkolenie e-learningowe „Doradztwo zawodowe a zmiany w kształceniu zawodowym
i ustawicznym II edycja”, które odbędzie się w terminie 4–24 maja 2021 r

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie elearningowe „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego”, które odbędzie się
w terminie 4 maja – 13 czerwca 2021 r.
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