
OFERTA EDUKACYJNA 
 

Pracownia Edukacji Zawodowej 

rok szkolny 2018/2019 

 

Temat Katalog dobrych praktyk w edukacji 

Adresaci 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek 

oświatowych, w tym zajmujących się kształceniem 

zawodowym, kierownicy szkolenia praktycznego, 

liderzy zespołów przedmiotowych zainteresowani 

upowszechnianiem dobrych praktyk, liderzy 

zespołów ds. promocji szkoły/placówki 

Rodzaj formy 
publikacja (5 zeszytów) 

konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin 300 

Planowany termin realizacji IX 2018- VI 2019 

Treści 

Dobre praktyki – uczenie się od innych: 

 Prezentacja dorobku edukacyjnego 

innowacyjnych dyrektorów i nauczycieli. 

 Prezentacje wybranych inicjatyw edukacyjnych 

prowadzonych przez szkoły, placówki 

i ŁCDNiKP 

Informacje dodatkowe 

Możliwość zgłoszenia opisów dobrych praktyk 

bezpośrednio na adres 

g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl lub poprzez 

opiekuna szkoły. 

W roku szkolnym 2018/19 zaprojektowano wydanie 

czterech zeszytów publikacji „Katalog dobrych 

praktyk w edukacji”, w których zaprezentowany 

będzie dorobek edukacyjny, m.in.: dyrektorów 

i nauczycieli innowatorów, szkół i placówek 

oświatowych oraz innych partnerów edukacji oraz 

jeden zeszyt w którym udostępniony zostanie wykaz 
dobrych praktyk opublikowanych w latach 2013-2019  

Organizator 

Grażyna Adamiec, 

g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl 

Osoby/instytucje współpracujące: doradcy 

metodyczni, doradcy zawodowi, nauczyciele 

konsultanci, kierownicy Pracowni i Ośrodków 

ŁCDNiKP, opiekunowie szkół /placówek z ramienia 

ŁCDNiKP, dyrektorzy i nauczyciele szkół i 

placówek oświatowych, którzy zgłoszą się do udziału 

w projekcie 

 



Temat Konstruowanie i modyfikowanie programów 

nauczania w szkołach ponadpodstawowych 

i na KKZ 

Adresaci Nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin 5 lub zgodnie z zapotrzebowaniem 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 - czerwiec 2019 

Treści Nowa podstawa programowa kształcenia 

w zawodach a program nauczania. 

Konstruowanie programu nauczania. 

Modyfikowanie programu nauczania 

Informacje dodatkowe Konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół 

zawodowych, którzy chcą napisać lub modyfikować 

program nauczania dla kwalifikacji lub zawodu 

Organizator Donata Andrzejczak, 

d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat Kształcenie zawodowe w odpowiedzi na potrzeby 

nowoczesnej gospodarki 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego  

Rodzaj formy Kurs metodyczny 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji Wrzesień 2018 r. – maj 2019 r. 

Treści Zmiany w systemie kształcenia zawodowego. 

Cele kształcenia zawodowego w nowoczesnej 

gospodarce. 

Organizacja procesu dydaktycznego w kształceniu 

zawodowym. 

Metody pracy z uczącymi się. 

Osiąganie efektów podstawy programowej 

i przygotowanie do aktywności zawodowej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia 

Organizator Donata Andrzejczak, 

d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat Organizowanie procesu kształcenia w branży 

logistycznej 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego  

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin 5 lub zgodnie z zapotrzebowaniem 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – maj 2019 r. 

Treści Zmiany w systemie kształcenia zawodowego 

w branży logistycznej. 

Organizacja kształcenia w branży logistycznej. 

Wymiana doświadczeń w zakresie organizowania 



kształcenia w branży logistycznej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji otrzymają zaświadczenia 

Organizator Donata Andrzejczak, 

d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat Metodyka kształcenia dorosłych 

Adresaci Nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Rodzaj formy Kurs metodyczny 

Liczba godzin 100 

Planowany termin realizacji  październik 2018 – maj 2019 

Treści 

Podstawowe pojęcia andragogiki. 

Organizacja procesu dydaktycznego w kształceniu 

osób dorosłych. 

Metody pracy z osobami dorosłymi. 

Ewaluacja procesu dydaktycznego 

Informacje dodatkowe 
Kurs e-learningowy – w całości realizowany jest 

w formie kształcenia na odległość 

Organizator 
Maria Stompel, 

m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat Wdrażanie kształcenia modułowego do praktyki 

szkolnej 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy Zespół zadaniowy 

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 - czerwiec 2019 

Treści Popularyzowanie idei kształcenia modułowego. 

Przygotowanie/modyfikacja programów kształcenia 

modułowego w zawodzie. 

Organizacja procesu kształcenia w systemie 

zadaniowym. 

Materiały dydaktyczne dla kształcenia modułowego 

Informacje dodatkowe Członkowie zespołu dzielą się doświadczeniem 
i doskonalą umiejętności organizowania kształcenia 

modułowego 

Organizator Donata Andrzejczak, 

d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat 
Organizowanie procesu kształcenia w branży 

elektryczno-elektroniczno-energetycznej 

Adresaci Nauczyciele szkól zawodowych 

Rodzaj formy 
Warsztaty metodyczne, konsultacje, sesje, 

obserwacje lekcji 

Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 – czerwiec 2019 



Treści 

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego 

w branży elektryczno-elektroniczno-energetycznej. 

Organizacja kształcenia w branży elektryczno-

elektroniczno-energetycznej. 

Wymiana doświadczeń w zakresie organizowania 

kształcenia w branży elektryczno-elektroniczno-

energetycznej 

Informacje dodatkowe 
Zakres tematyczny dostosowany będzie do 

indywidualnych potrzeb nauczycieli 

Organizator 
Maria Stompel, 

m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat 
Konkurs zawodowy z podstaw elektrotechniki – 

Szkolna Liga Elektryki 

Adresaci uczniowie szkół województwa łódzkiego 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 50 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2018 r. – maj 2019 r. 

Treści 

Konkurs z podstaw elektrotechniki obejmujący 

zagadnienia teoretyczne i umiejętności praktyczne 

z zakresu elektrotechniki 

Informacje dodatkowe 

Konkurs pod patronatem honorowym Oddziału 

Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Termin zgłoszenia szkoły do konkursu: 
31 października 2018 r. Nauczyciele zainteresowani 

zgłoszeniem szkoły do konkursu proszeni są o kontakt 

mailowy 

Organizator 
Maria Stompel, 

m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat Konkurs wiedzy normalizacyjnej 

Normalizacja dla nas i wokół nas 

Adresaci Uczniowie szkół województwa łódzkiego 

Rodzaj formy Konkurs  

Liczba godzin 50 

Planowany termin realizacji Październik 2018 – kwiecień  2019 

Treści Podstawowe pojęcia dotyczące normalizacji. 

Wdrażanie normalizacji do praktyki. 

Normalizacja w edukacji i gospodarce 

Informacje dodatkowe Konkurs organizowany pod patronatem Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego.  Termin zgłoszenia 

szkoły do konkursu: 31 października 2018 r. 

Nauczyciele zainteresowani zgłoszeniem szkoły 

do konkursu proszeni są o kontakt mailowy 

Organizator Donata Andrzejczak, 

d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl 



 

Temat Programowanie i obsługa kas fiskalnych 

Adresaci Uczniowie szkół województwa łódzkiego 

Rodzaj formy Pozalekcyjne zajęcia dla uczniów 

Liczba godzin 6 lub 12 (do uzgodnienia) 

Planowany termin realizacji Październik 2018 – kwiecień 2019 

Treści Regulacje prawne dotyczące prowadzenia 
i rejestrowania przy użyciu kas fiskalnych sprzedaży. 

Programowanie kas fiskalnych. 

Obsługa kas fiskalnych – rejestrowanie sprzedaży 

Informacje dodatkowe Zajęcia skierowane do uczniów, którzy chcą osiągnąć 

dodatkowe kompetencje zawodowe. 

Uczestnicy zajęć otrzymują zaświadczenia 

Organizator Donata Andrzejczak, 

d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat Mechatronika w praktyce 

Adresaci Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy 
Seminarium 

Prezentacje dydaktyczne 

Liczba godzin 4  

Planowany termin realizacji październik 2018 r. – maj 2019 r. 

Treści 

Rozwijanie zainteresowań edukacją mechatroniczną. 

Mechatronika w edukacji i przemyśle. 

Prezentacje stanowisk dydaktycznych 

w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej 

Informacje dodatkowe 

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na 

stronie internetowej ŁCDNiKP i w Informatorach 

miesięcznych. Możliwość uczestniczenia w zajęciach 

z robotyki w pracowniach ROEM 

Organizator 

Danuta Urbaniak, 

d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

Jadwiga Morawiec, 

jmorawiec@wckp.lodz.pl 

 

Temat Modele współpracy pracodawców ze szkołami 

Adresaci 
Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół 

oraz pracodawcy współpracujący ze szkołami 

Rodzaj formy Konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji październik 2018 r. – kwiecień 2019 r. 

Treści 
Analiza efektów współpracy pracodawców 

z łódzkimi szkołami. 



Prezentacja pracodawców współpracujących 

w różnych formach organizacyjnych z łódzkimi 

szkołami. 

Prezentacja dobrych praktyk współpracy 

pracodawców ze szkołami 

Informacje dodatkowe 

Szczegółowe terminy ustalane będą według 

zgłaszanego zapotrzebowania – telefonicznie i drogą 

elektroniczną. Przykłady dobrych praktyk 

współpracy pracodawców ze szkołami zostaną 

zaprezentowane w formie publikacji 

Organizator 

Danuta Urbaniak, 

d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

Jadwiga Morawiec, 

jmorawiec@wckp.lodz.pl 

 

Temat 
Zastosowanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w praktyce edukacyjnej szkoły 

zawodowej 

Adresaci Nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy 

Konsultacje indywidualne i grupowe 

Spotkania zespołów metodycznych 

Warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15  

Planowany termin realizacji listopad 2018 r. – maj 2019 r. 

Treści 

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nowej 

podstawie programowej kształcenia w zawodach. 

Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych jako składnika warsztatu pracy 

nauczyciela 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli 

zainteresowanych wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w praktyce 

edukacyjnej szkoły zawodowej 

Organizator 
Danuta Urbaniak, 

d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat 
Kształcenie informatyczne w rzeczywistości 

cyfrowej społeczeństwa informacyjnego 

Adresaci Nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy 

Konsultacje grupowe. 

Warsztaty. 

Zespoły zadaniowe 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2018 r. – maj 2019 r. 

Treści Modernizacja warsztatu dydaktycznego nauczycieli 



w kształceniu zawodowym w kontekście podstawy 

programowej kształcenia w zawodach. 

Projektowanie aktywności uczniów - sposoby 

rozwijające kreatywność informatyczną uczniów 

Informacje dodatkowe Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia 

Organizator 
Danuta Urbaniak, 

d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Ocenianie kształtujące istotnym elementem 

procesu efektywnego uczenia się w edukacji 

zawodowej  

Adresaci Nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy 

Konsultacje indywidualne i grupowe 

Spotkania zespołów metodycznych 

Warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2017 r.- kwiecień 2018 r. 

Treści 

Idea oceniania kształtującego. 

Elementy oceniania kształtującego:  
Ćwiczenia ilustrujące zastosowanie oceniania kształtującego 

 udoskonalenie umiejętności pracy z celami 

w języku ucznia, kryteriami sukcesu 

(NACOBEZU) i informacją zwrotną (IZ). 

 wykorzystanie oceny koleżeńskiej i samooceny 

w pracy z uczniami. 

 poznanie i zastosowanie w praktyce pytań 

kluczowych i technik zadawania pytań. 

Opracowanie scenariusza zajęć z elementami 

oceniania kształtującego 

Informacje dodatkowe 

Opracowane scenariusze lekcji z elementami 

oceniania kształtującego zostaną opublikowane 

w zeszycie metodycznym  

Organizator 

Jadwiga Morawiec, 

jmorawiec@wckp.lodz.pl 

Danuta Urbaniak, 

d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 

Uczymy się uczyć czyli zadania nauczyciela 

wspierającego uczącego się w przygotowaniu do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie z uwzględnieniem nowej podstawy 

kształcenia w zawodzie 

Adresaci Nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy 
Konsultacje indywidualne i grupowe 

Spotkania zespołów metodycznych 



Warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2017 r. – kwiecień 2018 r. 

Treści 

Planowanie testu pisemnego i testu praktycznego 

do wybranej podstawy programowej kształcenia 

w zawodzie. 

Operacjonalizacja celów kształcenia. 

Konstruowanie zadań do testu pisemnego. 

Konstruowanie zadania z obudową do testu 

praktycznego. 

Projektowanie schematu oceniania rezultatów 

wykonania testu. 

Ocenianie zadań w części pisemnej i praktycznej 

egzaminu 

Informacje dodatkowe 

Efektami współpracy będą opracowane arkusze zadań, 

sprawdziany szkolne oraz zestawy egzaminacyjne na 

wzór arkuszy egzaminacyjnych do potwierdzania 

kwalifikacji w zawodach. Możliwość otrzymania 

Certyfikatu z pomiaru 

Organizator 

Jadwiga Morawiec,  

jmorawiec@wckp.lodz.pl 

Współpraca Marek Szymański 
 

Temat Programowanie robotów w języku Melfa Basic 

Adresaci 
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych branży 

mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej 

Rodzaj formy Zajęcia modelowe 

Liczba godzin 3  

Planowany termin realizacji  październik 2018 – listopad 2018 

Treści 

Obsługa panelu teachbox w robotach Mitsubishi. 

Programowanie ruchów robota w interpolacji 

liniowej i kołowej z wykorzystaniem komend 

w języku Melfa Basic w oparciu o metodę projektów 

Informacje dodatkowe - 

Organizator 
Ryszard Zankowski 

rzankowski@wckp.lodz.pl 

 

Temat 
Programowanie i eksploatacja układów regulacji 

ciągłej 

Adresaci 
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych branży 

mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej 

Rodzaj formy Kurs doskonalący 

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji  październik 2018 – grudzień 2018 

Treści Stosowanie sterowników jako regulatorów PID. 

mailto:jmorawiec@wckp.lodz.pl


Regulacja temperatury, ciśnienia, natężenia 

przepływu i poziomu cieczy w wybranych obiektach 

regulacji. 

Opracowywanie ćwiczeń laboratoryjnych 

wykorzystujących metodę tekstu przewodniego 

Informacje dodatkowe - 

Organizator 
Ryszard Zankowski 

rzankowski@wckp.lodz.pl 
 

Temat 
Projektowanie i opracowywanie materiałów 

edukacyjnych przygotowujących uczniów do 

egzaminów zewnętrznych z obszaru mechatroniki 

Adresaci 
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych branży 

mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej 

Rodzaj formy Warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji  listopad 2018 – marzec 2019 

Treści 

Analiza nowej podstawy programowej z obszaru 

mechatroniki. 

Opracowywanie przykładowych zadań 

egzaminacyjnych z obszaru mechatroniki. 

Stosowanie metody projektów i tekstu przewodniego 

Informacje dodatkowe - 

Organizator 
Ryszard Zankowski 

rzankowski@wckp.lodz.pl 
 

Temat 
Powołanie zespołu zdaniowego ds. organizacji 

konkursów zawodowych w tym modyfikacja 

regulaminów konkursów 

Adresaci 

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych branży 

elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej 

z województwa łódzkiego 

Rodzaj formy Spotkanie zespołu zadaniowego 

Liczba godzin 3  

Planowany termin realizacji  październik 2018 – listopad 2018 

Treści 

Nowelizacja regulaminów konkursów zawodowych. 

Ustalenie terminarzu i zakresu merytorycznego 

konkursów zawodowych 

Informacje dodatkowe - 

Organizator 
Ryszard Zankowski 

rzankowski@wckp.lodz.pl 

 

Temat Programowanie urządzeń mechatronicznych 

Adresaci 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych branży 

mechatronicznej z województwa łódzkiego 



Rodzaj formy 
Konsultacja grupowa dla uczniów 

 

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji  październik 2018 – grudzień 2018 

Treści 

Programowanie nowoczesnych napędów 

elektrycznych. 

Programowanie układów regulacji ciągłej. 

Programowanie zestawów MEC LAB 

Informacje dodatkowe - 

Organizator 
Ryszard Zankowski 

rzankowski@wckp.lodz.pl 
 

Temat 
„Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna 

w szkołach elektrycznych i elektronicznych” 

i „Szkolna Liga Mechatroniki 

Adresaci 

Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

branży elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej 

z województwa łódzkiego 

 

Rodzaj formy Konkursy zawodowe 

Liczba godzin 10  

Planowany termin realizacji  marzec 2019 – kwiecień 2019 

Treści 

Prezentacja i ocena prac modelowo-konstrukcyjnych. 

Przeprowadzenie części pisemnej i praktycznej 

konkursu „Szkolna Liga Mechatroniki” 

Informacje dodatkowe - 

Organizator 
Ryszard Zankowski 

rzankowski@wckp.lodz.pl 
 

Temat Organizowanie procesu kształcenia w branży 

instalacyjno-budowlanej 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego  

Rodzaj formy Konsultacje grupowe. 

Zespoły metodyczne. 

Liczba godzin 5 lub zgodnie z zapotrzebowaniem 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – maj 2019 r. 

Treści Zmiany w systemie kształcenia zawodowego 

w branży instalacyjno-budowlanej. 

Organizacja kształcenia w branży instalacyjno-

budowlanej. 

Wymiana doświadczeń w zakresie organizowania 

kształcenia w branży instalacyjno-budowlanej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji otrzymają zaświadczenia 

Organizator Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 



 

Temat 
Organizacja kształcenia zawodowego w branży 

odzieżowo-włókienniczej w świetle nowej 

podstawy programowej kształcenia w zawodach 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne 

konsultacje grupowe 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 –  marzec 2019 

Treści 

Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

opisanych w podstawie programowej kształcenia dla 

zawodów branży odzieżowo-włókienniczej. 

Pakiety edukacyjne – zestawy ćwiczeń w oparciu 

o kryteria weryfikacji efektów kształcenia opisanych 

w podstawie programowej kształcenia dla zawodów 

branży odzieżowo-włókienniczej. 

Tworzenie e-portfolio ucznia w kontekście 

ukształtowanych umiejętności zawodowych 

z wykorzystaniem technologii informacyjnych. 

Budowanie testów kształtujących z wykorzystaniem 

technologii informacyjnych 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą prowadzone zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami szkół lub organizatorów kursów. 

Upowszechnianie wypracowanych materiałów 

dydaktycznych 

Organizator 
Maria Michalak 

m.michalak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Innowacyjna branża odzieżowo-tekstylna– 

upowszechnianie informacji o branży we 

współpracy z pracodawcami 

Adresaci 

Dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół 

podstawowych, doradcy zawodowi, uczniowie 

gimnazjów i szkół podstawowych 

Rodzaj formy 

wycieczki do nowoczesnych firma branży 

odzieżowo-tekstylnej 

seminarium 

konsultacje grupowe 

spotkania zespołu metodycznego 

opracowanie materiałów promujących działania 

zespołu metodycznego 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji IX.2018 – VI.2019 

Treści 
Innowacyjne wyroby włókiennicze. 

Nowoczesne technologie odzieżowo-tekstylne 



w firmach regionu łódzkiego. 

Przemysł mody w Polsce. 

Ścieżki kariery w przemyśle mody włókienniczo-

odzieżowym 

Informacje dodatkowe 

Realizacja działań  we współpracy z Ośrodkiem 

Doradztwa Zawodowego, Radą Kompetencji 

Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, 

Stowarzyszeniem Włókienników Polskich, Fabryką 

Nici Ariadna SA, pracodawcami branży odzieżowo-

tekstylnej, Wydziałem Technologii i Wzornictwa 

Tekstyliów PŁ, Stowarzyszeniem Włókienników 

Polskich 

Organizator 
Maria Michalak 

m.michalak@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat 
Rozwijanie zdolności manualnych uczących się 

poprzez techniki rękodzieła artystycznego 

Adresaci 

Dyrektorzy i  nauczyciele gimnazjów, szkół 

podstawowych i ponadgimnazjalnych, uczniowie 

gimnazjów, szkół podstawowych 

i ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy 

warsztaty metodyczne 

konsultacje grupowe 

konferencja 

spotkania zespołu metodycznego 

prezentowanie prac uczniów 

Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji IX 2018 – V 2019  

Treści 

Japońska technika kumihimo. 

Wykonywanie wyrobów japońską techniką 

kumihimo. 

Technika filet. 

Wykonywanie wyrobów techniką filet. 

Wykonywanie wyrobów różnymi technikami 

rękodzieła artystycznego 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty będą realizowane we współpracy 

z pracodawcami branży włókienniczo-odzieżowej 

oraz Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP 

Organizator 
Maria Michalak 

m.michalak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat Kształcenie wielostronne w praktyce edukacyjnej 

szkoły zawodowej 

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy kurs metodyczny 



Liczba godzin 40 

Termin listopad 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

Treści Kształcenie wielostronne w szkole zawodowej.  

Nowe modele edukacji zawodowej wynikające 

z założeń rożnych koncepcji pedagogicznych. 

Cztery drogi uczenia się wg. W. Okonia. 

Kompetencje kluczowe. Kompetencje zawodowe. 

Planowanie procesu dydaktycznego i formułowanie 

zadań edukacyjnych. 

Myślenie naukowe. Formułowanie celów badawczych. 

Cele kształcenia w zarządzaniu procesem uczenia się.  

Podejście systemowe w edukacji zawodowej. 

Sterowanie procesem poznawczym na poziomach: 

konkretów, modeli wyobrażeniowych, modeli 

symbolicznych, uogólnień.  

Zastosowania metod heurystycznych w projektowaniu 

obiektów technicznych w branży mechanicznej 

i motoryzacyjnej. 

Indywidualizacja pracy z uczniem w szkole 

zawodowej. Indywidualne i grupowe efekty 

zespołowego rozwiązywania problemów. 

Dokumentowanie osiągnięć uczniów. Formułowanie 

zadań edukacyjnych wraz z kryteriami oceny 

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Wypracowane 

scenariusze zajęć i materiały prezentujące przykłady 

dobrych praktyk w szkole zawodowej zostaną 

opublikowane 

Organizator Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 
 

Temat Organizacja i zarządzanie produkcją 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 40 

Termin Wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

Treści Organizacja i zarządzanie produkcją w praktyce 

szkolnej. 

Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu organizacji 

i zarządzania produkcją. 

Strategie oraz metody planowania i sterowania 

produkcją  

Działania zmierzające do optymalizacji pracy maszyn, 

optymalizacji procesu i pracy obsługi. Filary TPM; 

Narzędzia analizy procesów produkcyjnych 

zorientowane na skracanie czasów przejścia. VSM; 

Triada zarządzania projektami; 



Projektowanie zadań edukacyjnych z zakresu 

organizacji i zarządzania produkcją ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtowania u uczących się 

kompetencji personalnych i społecznych oraz 

umiejętności organizacji pracy małych zespołów 

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Wypracowane 

scenariusze zajęć i materiały prezentujące przykłady 

dobrych praktyk w szkole zawodowej zostaną 

opublikowane 

Organizator Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 

 

Temat Organizacja stanowiska pracy 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 40 

Termin Wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

Treści Wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy 

wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Koncepcje jakości. Kultura organizacyjna. 

Kaizen - doskonalenie po japońsku. 

Standaryzacja pracy. Audyt w systemie 5S. 

Projektowanie zadań edukacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtowania u uczących się 

kompetencji personalnych i społecznych oraz 

umiejętności organizacji pracy małych zespołów 

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Wypracowane 

scenariusze zajęć i materiały prezentujące przykłady 

dobrych praktyk w szkole zawodowej zostaną 

opublikowane 

Organizator Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 
 

Temat Dokumentowanie osiągnięć uczniowskich 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty, spotkania zespołu metodycznego, 

seminarium 

Liczba godzin 20 – warsztaty  

20 – spotkania zespołu metodycznego ds. 

dokumentowania osiągnięć uczniowskich 

5 – seminarium 

Termin wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

Treści Model intelektu Guilforda.  

Kompetencje zawodowe. Wymagania i potrzeby 

pracodawców.  



Indywidualizacja kształcenia. Zdolności i możliwości 

uczniów, a ich osiągnięcia; 

Procedury dokumentowania osiągnięć uczniowskich  

Opis osiągnięć indywidualnych w pracy grupowej 

uczniów; 

Formy dokumentowania osiągnięć uczniowskich; 

Projektowanie zadań edukacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtowania u uczących się 

kompetencji personalnych i społecznych oraz 

umiejętności organizacji pracy małych zespołów 

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

Organizator Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 

 

Temat 
Kompleksowe wspomaganie szkół zawodowych 

rozwijaniu kompetencji kluczowych 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkól zawodowych 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, konsultacje, sesje, obserwacje 

lekcji 

Liczba godzin 

10 – warsztaty metodyczne 

5 – obserwacje lekcji 

20 – spotkania zespołu metodycznego ds. rozwijania 

kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym 

5 –  sesje Rady Pedagogicznej 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

Treści 

Diagnoza rozwojowa szkoły. 

Obszary i formy współpracy nauczycieli. 

Organizowanie procesu dydaktycznego w kontekście 

rozwijania kompetencji kluczowych 

Informacje dodatkowe 
Zakres tematyczny dostosowany będzie do 

indywidualnych potrzeb każdej szkoły 

Organizator 
Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 
 

Temat 
Konkursy zawodowe i ich miejsce w systemie 

walidacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Adresaci 
dyrektorzy, kierownicy kształcenia praktycznego 

i nauczyciele szkól zawodowych, pracodawcy 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, seminarium, konsultacje 

Liczba godzin 

20 – warsztaty metodyczne, 

20 – spotkania zespołu metodycznego ds. konkursów 

zawodowych 

5 – seminarium 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

Treści Podstawowe pojęcia z zakresu definiowania 



kompetencji w systemie walidacji ZSK. 

Organizowanie współpracy szkoła rynek pracy. 

Nowe zadania dla organizatorów konkursów 

i pracodawców. 

Formułowanie zadań i  kryteriów oceny prac 

konkursowych dla celów walidacji. Przykłady opisu 

efektów/osiągnięć indywidualnych w pracy grupowej 

uczniów . 

Analizowanie regulaminów i dokumentacji 

konkursowej konkursów zawodowych dla celów 

walidacji: przebieg konkursu, zadania konkursowe, 

dyplomy i certyfikaty.  

Projektowanie konkursów zawodowych 

z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy 

projektowej oraz technologii informacyjnej 

i komunikacyjnej 

Informacje dodatkowe 
Zapraszamy do uczestnictwa w pracach zespołu 

zadaniowego ds. konkursów zawodowych 

Organizator 
Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 

 

Temat 
Wdrażanie innowacyjnych strategii i metod 

kształcenia w branży mechanicznej, 

motoryzacyjnej i geodezyjnej 

Adresaci 

dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, 

pracodawcy, przedstawiciele instytucji wspierających 

edukację 

Rodzaj formy konferencja, konsultacje grupowe, prezentacje  

Liczba godzin 

5 – seminarium 

20 – spotkania zespołu metodycznego, 

20  – warsztaty 

Planowany termin realizacji  październik 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

Treści 

Kształcenie wielostronne szansą dla edukacji 

zawodowej. 

Upowszechnianie i tworzenie warunków 

do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 

w kształceniu zawodowym. 

Podejście systemowe w kształceniu mechaników 

Informacje dodatkowe Zapraszamy do sieci współpracy i samokształcenia 

Organizator 
Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 

 

Temat Metody aktywizujące na zajęciach języka obcego 

zawodowego w branży mechanicznej, 

mechatronicznej, motoryzacyjnej, budowlanej 



i geodezyjnej 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego i językowego 

Rodzaj formy Seminarium, kurs metodyczny 

Liczba godzin 40 –  kurs 

5 – seminarium 

Termin Wrzesień 2018 – czerwiec 2019 r. 

Treści Metoda tekstu przewodniego. Formułowania 

wypowiedzi pisemnej. Opis stanowiska pracy, zadania 

i czynności zawodowe. 

Metoda burzy mózgów i synektyczna Gordona. 

Projektowanie maszyn i urządzeń z wykorzystaniem 

TRIZ. 

Metoda projektów. Przygotowanie i monitorowanie 

realizacji projektów uczniowskich oraz ich prezentacji. 

Przygotowanie uczniów do formułowania wypowiedzi 

ustnej – prezentacje zalet nowych rozwiązań, 

porównanie cech i parametrów technicznych maszyn, 

urządzeń lub oferty sprzedaży. 

Metody diagnostyczne i metody twórczego 

rozwiązywania problemów. Diagnozowanie 

i usuwanie awarii. Przygotowanie uczniów do 

pozyskiwanie informacji od klienta. Uzupełnianie 

formularzy w zakresie eksploatacji i konserwacji 

maszyn, urządzeń. 

Ocenianie kształtujące. Planowanie zajęć 

edukacyjnych z wykorzystaniem elementów oceniania 

kształtującego. Formularze samooceny i oceny 

koleżeńskiej. Formułowanie konstruktywnej 

informacji zwrotnej 

Informacja dodatkowa Uczestnicy analizują i opracowują materiały 

edukacyjne i/lub scenariusze zajęć. 

Organizator Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 
 

Temat Język angielski zawodowy w branży mechanicznej, 

elektrycznej, mechatronicznej, motoryzacyjnej, 

instalacyjnej, budowlanej 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 40 

Termin wrzesień 2018 – czerwiec 2019 r. 

Treści Stosowanie zasobu środków językowych (terminologia 

ogólnotechniczną dla branży mechanicznej. 

elektrycznej i mechatronicznej) umożliwiających 

realizację zadań zawodowych. 

Formułowania wypowiedzi pisemnej dotyczącej  opisu 



stanowiska pracy. 

Posługiwanie się dokumentacją techniczną w języku 

angielskim dla realizacji zadań zawodowych. 

Planowanie i wykorzystywanie zadania edukacyjnego 

w kontekście kształtowania umiejętności kluczowej - 

porozumiewanie się w językach obcych 

Informacja dodatkowa Grupa 8 – 12 osobowa 

Organizator Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 
 

Temat Co wiem o mechatronice? 

Adresaci Uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli 

Rodzaj formy Warsztaty zawodoznawcze 

Liczba godzin 3 

Termin wrzesień 2018 – czerwiec 2019 r. 

Treści Podstawowe pojęcia z zakresu technologii 

i organizacji produkcji w pytaniach i odpowiedziach.  

Co to jest? Sterownik / siłownik.  

Jak to działa? Przykłady urządzeń i systemów 

mechatronicznych. 

Czym zajmuje się mechatronik? Zadania zawodowe 

oraz zakres wiedzy i umiejętności. 

Jak to zrobić? Obróbka metali i/lub formowanie 

tworzyw sztucznych - pokaz 

Co potrafi robot? Programowanie robotów 

Informacja dodatkowa Zainteresowanych nauczycieli prosimy o 

rezerwowanie terminów. Uczestnicy zajęć mogą wziąć 

udział w konkursie Co wiem o mechatronice? 

Organizator Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 

 

Temat Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą  

Adresaci 
uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych / 

ponadpodstawowych  

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji styczeń – kwiecień 2019 r. 

Treści 

Postrzeganie i formułowanie przez uczniów 

problemów technicznych poprzez wykorzystanie 

myślenia wynalazczego 

Informacje dodatkowe 

Konkurs organizowany we współpracy 

z pracodawcami. Termin zgłoszenia szkoły do 

konkursu: 28 lutego 2018 r. Nauczyciele 

zainteresowani zgłoszeniem szkoły do konkursu 



proszeni są o kontakt mailowy 

Organizator 
Joanna Orda, 

jorda@wckp.lodz.pl 

 

Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja B.23. Organizacja robót związanych 

z budową i eksploatacją sieci gazowych  –  

kontynuacja 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 200/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – grudzień 2018 r. 

Treści 
Budowa sieci gazowych  

Eksploatacja sieci gazowych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 

Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja B.24. Organizacja robót związanych 

z montażem i eksploatacją instalacji gazowych – 

kontynuacja 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 450/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 
Montaż instalacji gazowych 

Eksploatacja instalacji gazowych  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja B.27. Organizacja robót związanych 

z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz 



instalacji sanitarnych – kontynuacja 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 310/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień  2018 r. – październik 2019 r. 

Treści 

Organizowanie robót związanych z budową 

i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz 

kanalizacyjnych. 

Organizowanie robót związanych z budową oraz 

eksploatacją sieci i instalacji gazowych. 

Organizowanie robót związanych z budową 

i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz 

instalacji grzewczych. 

Organizowanie robót związanych z montażem 

i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji 

klimatyzacyjnych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja B.08. Wykonywanie robót związanych 

z budową i remontem sieci komunalnych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 480/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Wykonywanie robót związanych z budową 

i remontem sieci wodociągowych i sieci 

kanalizacyjnych. 

Wykonywanie robót związanych z budową 

i remontem sieci gazowych. 

Wykonywanie robót związanych z budową 

i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów 

ciepłowniczych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 



w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji 

internetowych i baz danych oraz administrowanie 

bazami 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 450/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień  2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Tworzenie stron internetowych. 

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami 

danych. 

Tworzenie aplikacji internetowych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja E.03. Montaż urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 640/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Montaż elementów, podzespołów i zespołów 

mechanicznych. 

Montaż elementów, podzespołów i zespołów 

pneumatycznych i hydraulicznych. 

Montaż elementów i podzespołów elektrycznych 

i elektronicznych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator Barbara Kapruziak, 



b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja T.06. Sporządzanie potraw i napojów 

–  kontynuacja 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 330/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 
Przechowywanie żywności. 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 490/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Planowanie i ocena żywienia. 

Organizowanie produkcji gastronomicznej. 

Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja BD.05. Wykonywanie robót 

związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci 

oraz instalacji sanitarnych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 



Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 500/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień  2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji 

wodociągowych. 

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji 

kanalizacyjnych. 

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji 

gazowych. 

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów 

ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych. 

Wykonywanie robót związanych z montażem oraz 

eksploatacją instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja BD.19. Organizacja robót związanych 

z budową i eksploatacją sieci gazowych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 420/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Organizowanie i wykonywanie robót związanych 

z budową sieci gazowych. 

Organizowanie i wykonywanie robót związanych 

z montażem instalacji gazowych. 

Organizowanie prac związanych z eksploatacją sieci 

gazowych. 

Organizowanie prac związanych z eksploatacją 

instalacji gazowych. 

Lokalizowanie oraz usuwanie awarii sieci i instalacji 

gazowych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 



otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja TG.07. Sporządzanie potraw 

i napojów 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 400/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Przechowywanie żywności. 

Sporządzanie potraw i napojów. 

Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją 

potraw i napojów 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 
 

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja MG.27. Wykonywanie prac 

lakierniczych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: ukończone 

18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 715/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok 

lakierniczych. 

Nanoszenie powłok lakierniczych. 

Wykonanie  renowacji powierzchni lakierowanej 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

Organizator Barbara Kapruziak, 



b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 


