
zaprasza na

Celem kursu jest zdobycie uprawnieñ pedagogicznych dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadaj¹ce kwalifikacje zawodowe.

CENA KURSU 550 PLN

Program kursu zosta³ zatwierdzony przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty decyzj¹ nr WRE.5633.4.2015.

Wielkopolska Izba Rzemieœlnicza w Poznaniu

ZAPISY NA KURS:
Wielkopolska Izba Rzemieœlnicza w Poznaniu
Wydzia³ Oœwiaty 
Monika Nowicka
tel.: 61 8 593 581 lub 61 8 593 522
e-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl

CZAS TRWANIA: kurs obejmuje 80 godzin, w tym 70 godzin zajêæ z psychologii, 
pedagogiki i metodyki nauczania oraz 10 godzin praktyki metodycznej zgodnie z 
Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 224, poz. 1626).

ORGANIZACJA KURSU: zajêcia realizowane s¹ w formie 3 spotkañ z nauczycielami 
poszczególnych tematów (psychologia, pedagogika i metodyka nauczania) z 
wykorzystaniem technologii informatycznej (sieæ Internetowa). Na 4 spotkaniu 
uczestnicy zdaj¹ egzamin.

METODA KSZTA£CENIA: tradycyjna metoda kszta³cenia polegaj¹ca na wyk³adzie 
informacyjnym po³¹czona z wykorzystaniem sieci Internet w modelu 
asynchronicznym. Dziêki  niej naukê mo¿na rozpocz¹æ w dowolnym momencie i 
pracowaæ w dogodnym dla siebie czasie. Nauczyciel wspiera proces szkolenia 
poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania przy pomocy skrzynki mailowej. Nauka t¹ 
metod¹ prowadzona jest w zakresie tematów psychologia, pedagogika i metodyka 
nauczania. Praktyki metodyczne realizowane s¹ w zak³adzie prowadz¹cym 
przygotowanie zawodowe wskazanym samodzielnie lub przez Wielkopolsk¹ Izbê 
Rzemieœlnicz¹ w Poznaniu.



Wymagania wstêpne od uczestników kursu

Osoby ubiegaj¹ce siê o udzia³ w kursie pedagogicznym powinny spe³niæ jeden z poni¿szych warunków:

Zgodnie z wymogami okreœlonymi w § 10 ust. 4 i 5 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  Dz. U. Nr 244, 
poz.1626 ), instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadaæ co najmniej tytu³ 
mistrza w zawodzie, którego bêd¹ nauczaæ, lub w zawodzie wchodz¹cym w zakres 
zawodu, którego bêd¹ nauczaæ.

Osoby nie posiadaj¹ce tytu³u mistrza w zawodzie powinny posiadaæ:

œwiadectwo ukoñczenia technikum, technikum uzupe³niaj¹cego lub szkó³ 
równorzêdnej albo œwiadectwo ukoñczenia szko³y policealnej lub dyplom ukoñczenia 
szko³y pomaturalnej lub policealnej i tytu³ zawodowy w zawodzie, którego bêd¹ 
nauczaæ, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego bêd¹ nauczaæ, oraz co 
najmniej trzyletni sta¿ pracy w zawodzie, którego bêd¹ nauczaæ, lub

œwiadectwo ukoñczenia liceum zawodowego i tytu³ robotnika wykwalifikowanego lub 
równorzêdny w zawodzie, którego bêd¹ nauczaæ oraz co najmniej czteroletni sta¿ 
pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytu³u zawodowego, lub

œwiadectwo ukoñczenia liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum technicznego, liceum 
profilowanego, uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego, technikum i technikum 
uzupe³niaj¹cego kszta³c¹cych w innym zawodzie ni¿ ten, którego bêd¹ nauczaæ, lub 
œredniego studium zawodowego i tytu³ robotnika wykwalifikowanego lub równorzêdny 
w zawodzie, którego bêd¹ nauczaæ, oraz co najmniej szeœcioletni sta¿ pracy w tym 
zawodzie nabyty po uzyskaniu tytu³u zawodowego, lub

dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych na kierunku (specjalnoœci) odpowiednim dla 
zawodu, którego bêd¹ nauczaæ, oraz co najmniej trzyletni sta¿ pracy w tym zawodzie 
nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych na innym 
kierunku (specjalnoœci) oraz co najmniej szeœcioletni sta¿ pracy w zawodzie, którego 
bêd¹ nauczaæ.

Zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 
2012 r. w sprawie kszta³cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. , 
poz. 186), o udzia³ w kursie mog¹ ubiegaæ siê równie¿ inne osoby  w celu uzupe³nienia 
wiedzy, umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych.
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