
RZEMIEŚLNICZE CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO
IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W ŁODZI
ul. Moniuszki 8, 90-111 Łódź
www.izbarzem.eu, email: irlodz@home.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 W ZAWODZIE (wpisać zawód, w którym kandydat zamierza prowadzić kształcenie młodocianych)

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................

DANE UCZESTNIKA KURSU

IMIĘ I NAZWISKO

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PESEL

TELEFON 

E-MAIL 

ADRES (ulica, numer domu lub 
mieszkania)

MIASTO

KOD POCZTOWY

BRANŻA
(zaznacz właściwą)

 budowlano-drzewna
 elektroniczna i elektrotechniczna
 fryzjersko-kosmetyczna 
 meblowo-tapicerska
 metalowa 

 motoryzacyjna
 spożywcza
 włókienniczo-skórzana    
 rzemiosło artystyczne 
 inne

TAK    NIE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), niniejszym wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w powyższym  zgłoszeniu  przez  Izbę  Rzemieślniczą  w  Łodzi,  ul.
Moniuszki 8 , 90-111 Łódź w celu przekazywania informacji na temat działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez
Izbę. Zostałam/łem poinformowana/y, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługuje mi prawo dostępu do
ich treści i poprawiania ich.

TAK    NIE Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  dotyczących  działań  edukacyjnych  i  promocyjnych  prowadzonych  przez  Izbę
Rzemieślniczą w  Łodzi listownie oraz drogą elektroniczną zgodnie  z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204  z późn. zm. )

                                                ……………………………………………..

 Podpis uczestnika kursu

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ
faksem, e-mailem: fax: 42 632 37 76, irlodz@home.pl
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INFORMACJA DODATKOWA

CELE  KURSU: Podstawowym  celem  niniejszego  kursu  jest  uzyskanie  przez  jego  słuchaczy  przygotowania
pedagogicznego do prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

Przygotowanie  to  jest  rozumiane  jako  posiadanie  wiedzy  i  umiejętności  pozwalających  na  sprawne
organizowanie  oraz  skuteczne  realizowanie  procesu  kształcenia  i  wychowania  w  zakładzie  pracy.
Instruktor  praktycznej  nauki  zawodu  realizujący  zadania  edukacyjne  ma  opanować  umiejętność
stosowania w praktyce właściwych – stosownie do celu nauczania – zasad i  metod nauczania.  Musi
umieć  motywować,  sprawiedliwie  oceniać,  zachęcać  uczniów  do  poznawania  świata,  rozwijać  ich
twórcze zainteresowania i  umiejętności  zawodowe, kształtować w zakładzie pracy właściwe stosunki
międzyludzkie, etykę i kulturę pracy zawodowej. Zadaniem kursu jest głównie wyposażenie kandydatów
na instruktorów praktycznej nauki zawodu w podstawową wiedzę z dziedziny pedagogiki, psychologii,
metodyki  kształcenia zawodowego i  praktyki  metodycznej  w takim zakresie, aby umożliwiała im ona
właściwe spełnianie funkcji nauczania i wychowania.

Kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010
r.  w  sprawie  praktycznej  nauki  zawodu  (Dz.U.  2010  nr  244  poz.  1626,  z  późn.  zm.)  osoby,  aby  kształcić
młodocianych w formie zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej powinny posiadać:

1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 
którego będą nauczać;

2. uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

• świadectwo  dojrzałości  technikum  lub  szkoły  równorzędnej  albo  świadectwo  ukończenia  szkoły
policealnej  lub dyplom ukończenia  szkoły  pomaturalnej  lub policealnej  i  tytuł  zawodowy w zawodzie
pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego
będą nauczać, lub

• świadectwo  dojrzałości  liceum  zawodowego  i  tytuł  robotnika  wykwalifikowanego  lub  równorzędny  
w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po
uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

• świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym
zawodzie  niż  ten,  którego  będą  nauczać,  lub  średniego  studium  zawodowego  i  tytuł  robotnika
wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni
staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

• dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą
nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom
ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy  
w zawodzie, którego będą nauczać.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, powinni również posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od
nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i
obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki
metodycznej,  albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r.  kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia
funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
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Zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 186), o udział w kursie mogą ubiegać  się osoby 
w celu uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

CZAS TRWANIA:  80 godzin

PROGRAM KURSU:

1. Wybrane zagadnienia psychologii

2. Podstawy pedagogiki

3. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki kształcenia zawodowego

4. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego i zasady realizacji programu praktycznej nauki zawodu

5. Praktyka metodyczna

CENA KURSU: 950 zł

TERMIN: zostanie ustalony po zebraniu 10 osobowej grupy szkoleniowej

DANE DO WPŁATY:
(w tytule prosimy wpisać: imię, nazwisko i nazwę kursu):
Izba Rzemieślnicza w Łodzi, ul. Moniuszki 8, 90-111 Łódź

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Łódź: 31 8784 0003 0005 0010 0004 0401
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