SEMINARIUM BOLOŃSKIE
„ZMIANY W KSZTAŁCENIU WYŻSZYM –
CO KAŻDY NAUCZYCIEL SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WIEDZIEĆ POWINIEN?”
Warszawa, 4 grudnia 2013 r.
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
ul. Nowogrodzka 73
sala nr 4
Adresaci:
dyrektorzy i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego;
doradcy zawodowi, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych;
przedstawiciele kuratorium;
przedstawiciele organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne.
Cele:
Wyjaśnienie kierunków i celowości zmian zachodzących obecnie w szkolnictwie wyższym w Polsce
i w Europie (np. ram kwalifikacji) osobom zaangażowanym w edukację szkolną młodzieży tak, aby umożliwić im
wykorzystanie tych informacji w swojej pracy oraz rozpowszechnianie ich na terenie swoich instytucji – wśród
kolegów i uczniów szkół.
09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Powitanie uczestników
Katarzyna Góralska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty

10:10 – 11:10

Prezentacja wprowadzająca nakreślająca kontekst współczesnej edukacji wyższej
i obejmująca takie zagadnienia jak: Proces Boloński, Europejski Obszar Szkolnictwa
Wyższego, Krajowe Ramy Kwalifikacji, uczenie się przez całe życie
prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
ekspert boloński

11:10 – 12:10

Kształcenie na poziomie wyższym, czyli czym są efekty kształcenia i ich weryfikacja, co
oznacza ECTS i SCL, z czym wiąże się nakierowanie kształcenia na umiejętności
i elastyczność uczenia
prof. dr hab. Jerzy Bolałek, Uniwersytet Gdański, ekspert boloński

12:10 – 12:45

Poczęstunek

12:45 – 13:15

Internacjonalizacja kształcenia na studiach, czyli kilka słów o mobilności, współpracy
partnerskiej, umiędzynarodowieniu procesu kształcenia i programów kształcenia
Jolanta Urbanik, Uniwersytet Warszawski, ekspertka bolońska

13:15 – 14:00

Zatrudnialność i rynek pracy – co pomaga w otrzymaniu i utrzymaniu pracy po studiach,
jakich kompetencji szukają pracodawcy, jaki jest współczesny rynek pracy?
Monika Domańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ekspertka bolońska

14:00 – 14:15

Eurolekcje Eurodesk Polska, czyli… zaproś nas do szkoły!
Łukasz Smogorowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro Eurodesk Polska

14:15 – 15:00

Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów
Zakończenie seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.
Rejestracja poprzez stronę www.kuratorium.waw.pl/ankieta/rejestracjaKonferencja4XIIGodz9/ do wyczerpania
limitu miejsc lub do 26 listopda 2013 r.

