Szanowni Państwo!
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza
do udziału w konferencji:
SZKOLNICTWO ZAWODOWE WARUNKIEM ROZWOJU REGIONU
Konferencja zorganizowana zostanie w trybie on-line 1grudnia 2022 roku
w godzinach: 10.00 – 12.30.
Serdecznie zapraszamy: dyrektorów szkół zawodowych, samorządowców,
przedstawicieli administracji rządowej, doradców metodycznych, przedstawicieli
placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracodawców.
Prosimy również o przekazanie tego zaproszenia zainteresowanym
nauczycielom.
Agenda konferencji:
1. Wprowadzenie do konferencji – Olgierd Geblewicz, Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki.
3. Kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego w świetle badań
naukowych w województwie zachodniopomorskim – dr hab. prof. WSH TWP
Czesław Plewka.
4. Wyzwania współczesnego szkolnictwa zawodowego – Jan Palacz, dyrektor
Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie, ekspert w zakresie
modernizacji podstaw programowych i opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla
zawodów.
5. Aktualne trendy rynku pracy – Artur Frąckiewicz, Wydział Badań i Analiz
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
6. Możliwości finansowania zadań oświatowych w ramach Programu
Regionalne Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
– Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UM.
7. Oczekiwania przedsiębiorców – dr Krzysztof Osiński, Wiceprezes
Północnej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
8. Placówki doskonalenia nauczycieli wsparciem w zakresie szkolnictwa
zawodowego – Zenon Decyk, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli
w Koszalinie.

9. Przykłady dobrych praktyk – przedstawiciele szkół zawodowych w ramach
prezentacji filmów o szkole.
10. Podsumowanie – Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa.
Istnieje możliwość zadawania pytań w trakcie konferencji lub
wcześniejszego przesłania pytań na adres e-mail zenondecyk@cen.edu.pl
Dodatkowo uruchomiony zostanie panel pytań i odpowiedzi za pomocą którego
będzie możliwość bieżącego przesyłania pytań.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Aby wziąć udział w Konferencji należy dołączyć do wydarzenia
poprzez link do szkolenia lub przez platformę internetową CEN w Koszalinie
https://zapisy.cen.edu.pl nr formy 7.3.
Link do szkolenia będzie przesłany do osób zgłoszonych w bazie
szkoleniowej oraz będzie umieszczony na stronie głównej CEN w dniu
konferencji. Aby uczestniczyć w konferencji wystarczy kliknąć w podany link.
W trakcie trwania konferencji istnieje możliwość zadawania pytań
poprzez czat (zalogowani w bazie uczestnicy) lub drogą mailową na adres
zenondecyk@cen.edu.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI!
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Pełnomocnik Marszałka ds. Oświaty, CEN Koszalin, WEiS UM WZ.

