
Witam Państwa,  

Zapraszam Państwa na kurs:  

Pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

kurs e-learningowy * 

Termin rozpoczęcia kursu: 9 maj 2019  godz. 15.30 (wszelkie informacje w 
załączeniu). 

  

Cena kursu 800 zł/os. , grupy minimum. 3-osobowe otrzymują zniżkę w wysokości 
50 zł od każdej osoby. 

  

Miejsce szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2   

 HARMONOGRAM KURSU  

PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU  

W FORMIE E-LEARNINGOWEJ  

Tematy zajęć Terminy Spotkania 
stacjonarne 

Tydzień 1 (sesja 0) 

Organizacja zajęć   

  

09.05.2019 

Spotkanie w ZDZ  

w Katowicach 

godz. 

15.30 

Tydzień 2 (sesja 1)  

Podstawy pedagogiki   

  

09.05.2019 14.05.2019   

Tydzień 3 (sesja 2) 

Podstawy pedagogiki   

  

15.05.2019 20.05.2019   

Tydzień 4 (sesja 3)  

Podstawy pedagogiki   

  

21.05.2019 24.05.2019   



Tydzień 5 (sesja 4) 

Podstawy psychologii  

  

25.05.2019 30.05.2019   

Tydzień 6 (sesja 5)  

Podstawy psychologii 

  

31.05.2019 05.06.2019   

Tydzień 7 (sesja 6)  

Podstawy metodyki kształcenia 
praktycznego  

06.06.2019 11.06.2019   

Tydzień 8 (sesja 7)  

Podstawy metodyki kształcenia 
praktycznego  

12.06.2019 17.06.2019   

Praktyka metodyczna 

– 4 godz. zajęć 

  

13.06.2019  

Spotkanie w ZDZ  

w Katowicach 

godz16-19 

Tydzień 9 (sesja 8)  

Podstawy metodyki kształcenia 
praktycznego    

  

18.06.2019 22.06.2019   

Tydzień 10 (sesja 9)  

Praktyka metodyczna  

  

23.06.2019  

27.06.2019 

 

  

Praktyka metodyczna, 
Podsumowanie kursu 
pedagogicznego – egzamin     

27.06.2019  

Spotkanie w ZDZ  

w Katowicach 

w godz. 

11.30 – 16, 

godz.1600  
egzamin 

 

 

Jak już Państwu wiadomo kurs odbędzie się dopiero przy odpowiedniej ilości osób, 
dlatego przekazanie dokumentów (karty słuchacza, umów oraz wymaganych 
dokumentów) jest niezbędne do podjęcia decyzji o terminie rozpoczęcia kursu. 

  



Wszelkich formalności należy dokonać w Centrum Doskonalenia Umiejętności 
Nauczycielskich w Katowicach.  

Jednakże ze względu na informację, że niektórzy z Państwa nie mają możliwości 
aby dojechać do nas w najbliższym czasie w załączeniu Przesyłam Państwu: 

1. Kartę słuchacza 

2. Umowę  

(Dokumenty są dostępne na bieżąco w CDUN.) 

  

Proszę o wypełnienie i przekazanie dokumentów zgodnie z poniższą informacją. 

  

Poniższy zestaw dokumentów  musi być przekazany do CDUN w oryginale, aby 
Państwo mogli uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym:  

1. Karta słuchacza (proszę o 1 egzemplarz) 

2. Umowy (proszę o 2 egzemplarze).  

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

 

 

WAŻNE! 

Proszę o wypełnienie przekazanie dokumentów: umowy (w dwóch 
egzemplarzach),  karty słuchacza oraz zaświadczenia i przekazanie najpóźniej do 
dnia 6 maja 2019 r. do Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w 
Katowicach.   

TYLKO OSOBY KTÓRE DOSTARCZĄ DOKUMENTY WE WSKAZANYM TERMINIE 
MOGĄ UCZESTNICZYĆ W KURSIE. 

Dokumenty tylko w oryginale mogą do nas zostać przekazane: 

-  osobiście do ośrodka ZDZ w Katowicach CDUN w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 
parter, pokój 3 pn-pt 7.00-15.00, po godz. 15-tej można pozostawić dokumenty na 
recepcji ZDZ Katowice (proszę o dopisek na kopercie CDUN), 

lub 



- pocztą,  (z odpowiednim wyprzedzeniem,aby przesyłka trafiła do nas najpóźniej  
6 maja 2019 r.) wysłane na adres: ZDZ w Katowicach CDUN w Katowicach 40-952 
Katowice,ul. Krasińskiego 2, parter, pokój 3 

Zeskanowane dokumenty nie będą brane pod uwagę.  

Decyzja o rozpoczęciu kursu, jak już wspomniałam, jest podejmowana na 
podstawie ilości osób i będzie podjęta w dniu 6 maja 2019 r.  Będą Państwo 
poinformowani o decyzji. 

Jeżeli podejmą Państwo decyzję o przekazaniu dokumentów, a zgłosi się mniejsza 
niż wymagana ilość osób i nie będziemy w stanie uruchomić kursu, to umowy nie 
będą obowiązywały (nie zostaną podpisane).  

  

Informacja dla osób, które chcą otrzymać fakturę 

Jeżeli ktoś z Państwa chce otrzymać fakturę proszę o: 

1. wstrzymanie się z płatnością do momentu jej otrzymania (każda faktura ma 
indywidualny nr konta – do niej przypisany). 

2. jeżeli nie są Państwo właścicielami firmy dla której będzie wystawiana faktura, w 
takim przypadku będzie nam potrzebna zgoda od firmy na wystawienie faktury wzór w 
załączeniu). 

  

Po ukończeniu kursu otrzymują Państwo świadectwo ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego zgodnie z obowiązującymi na dzień zakończenia kursu wzorami 
dokumentów MEN.   

  

Aby uczestniczyć w kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu uczestnicy muszą posiadać: 

 co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie 

wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub  
 świadectwo ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo 

ukończenia szkoły policealnej lub dyplom 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 ukończenia 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 ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum 

profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum 

uzupełniającego, kształcących 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. 

(Podstawa prawna aktualne  Rozp. MEN) 

  

* – kurs e-learningowy: Kurs jest realizowany zarówno na platformie e-learningowej i 
stacjonarnie. Część kursu (oznaczony w harmonogramie jako “Spotkanie w ZDZ w 
Katowicach”) realizowany jest stacjonarnie wtedy kursanci mają wykłady w ZDZ w 
Katowicach. Pozostałe zajęcia realizowane są na platformie (na stronie internetowej). 

Kurs w tej formie jest tak skonstruowany, że kursanci przy pierwszym spotkaniu 
zapoznają się z platformą (logowaniem, zakresem tematycznym oraz wymogami 
wykładowców). W dalszym etapie kursanci pracują na platformie pod nadzorem 
wykładowców (w przypadku pytań i wątpliwości mogą się kontaktować z 
wykładowcami).  Po 7 sesji następuje spotkanie – część wykładów z praktyki 
metodycznej, kolejno zajęcia na platformie. W ostatnim dniu (trzeba zaplanować cały 
dzień) – pozostała cześć praktyki metodycznej oraz zakończenie kursu – egzamin. 

 


