Planowane kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe dla nauczycieli
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”

Kierunek / nazwa

Zaawansowane techniki
modelowania 3D (AutoCad,
Mechanical Desktop, Inventor)

Programing of Simens PLC
Controlls and HMI Panel

Wykorzystanie systemów
UNITRAIN w procesie
dydaktycznym
Układy mechatroniczne analiza
i sterowanie

Układy automatyki oparte
o sterowniki PLC

Automatyzacja procesów
przemysłowych

Hotelarstwo

Robotyka

Menadżer usług hotelarskich

Logis
tyka

Mechanika (technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, tetetek
mechatronik, monter mechatronik)

Branża

System zarządzania zapasami
MonZa

Specjalistyczne szkolenie dla
nauczycieli zwiększające
kompetencje.
Obsługa programu hotelowego

Opis / efekty

Forma
doskonalenia
(kursy,
szkolenia,
studia
podyplom.)

Liczba godzin 60, 3 os.
Celem kursu jest poznanie typów
modelowania 3D (bryłowe,
powierzchniowe, hybrydowe)
Liczba godzin 60, 3 os.
Celem kursu jest przekazanie wiedzy
i umiejętności praktycznych w zakresie
programowania sterowników PLC firmy
Siemens serii S7 oraz wizualizacji procesów
na panelach operatorskich HMI serii KTP
Liczba godzin: 64 kurs zaawansowany, 3 os.
Celem kursu jest nabycie umiejętności do
wykorzystania systemów UNITRAIN
w procesie dydaktycznym
Liczba godzin: 60, 3 os.
Celem kursu jest nabycie umiejętności do
wykorzystania systemów mechatronicznych
ich analizy i sterowania.
Liczba godzin: 48, 3 os..
Celem kursu jest nabycie umiejętności
i kwalifikacji w zakresie programowania
sterowników PLC, organizacji i sterowania
procesu technologicznego.

kurs

Liczba godzin 70, 3 os.
Celem kursu jest poznanie podstawowych
zagadnień projektowania elastycznych
systemów produkcyjnych, projektowania
i implementacji procedur sterowania
i wizualizacji zautomatyzowanych
systemów
Liczba godzin 60, 3 os.
Celem kursu jest poznanie podstawowych
zagadnień budowy, sterowania
i programowania robotów przemysłowych
i mobilnych.
Liczba godzin 50, 2 os.
Celem kursu jest zapewnienie nowoczesnej,
praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania
marketingowego organizacją oraz
przedsiębiorstwem hotelarskim
Liczba godzin 8, 2 os.
Nabycie umiejętności w zakresie obsługi
programu hotelowego

kurs

Liczba godzin 8, 2 os.
Nabycie umiejętności w zakresie obsługi
systemu zarządzania zapasami

kurs

kurs

kurs

kurs

kurs

kurs

szkolenie

szkolenie

magazynowymi

Technologia żywienia i usług gastronomicznych

Zarządzanie Magazynem
i Logistyka Magazynowa

Specjalistyczne
szkolenie
dla
nauczycieli
zwiększające
kompetencje. Podstawy systemu
jakości HACCP w gastronomii

Warsztaty
Food

gastronomiczne

Slow

Warsztaty
Food

gastronomiczne

Fast

Zasady prawidłowego żywienia
wraz z analizą składu ciała

Doradztwo zawodowe

Budownictwo

Szkolenie carving

Technologia budownictwa

Nowoczesne metody pracy doradcy
zawodowego

Warsztat
zawodowego

pracy

doradcy

Change your mind – innowacyjne
narzędzia do pracy z uczniem
w kształceniu zawodowym

Techniki i metody nauczania
w kształceniu
zawodowym
indywidualny coaching

Liczba godzin 16, 2 os.
Celem szkolenia jest przekazanie
uczestnikom wiedzy i praktycznych
umiejętności z zakresu nowoczesnych zasad
gospodarki magazynowej.
Liczba godzin 60, 3 os.
Nabycie praktycznej wiedzy z wdrożenia
i UTRZYMANIA systemu HACCP
w przedsiębiorstwie, poznanie
najnowocześniejszych rozwiązań
systemowych umożliwiających sprawnie
zarządzać systemem HACCP
Liczba godzin 8, 3 os.
Nabycie umiejętności praktycznych z
zakresu przyrządzania racjonalnych potraw,
rozpoznawania zmian w surowcach podczas
obróbki cieplnej itp.
Liczba godzin 8, 3 os.
Nabycie umiejętności z zakresu:
definiowania produktów, definiowania sali,
dostaw na wynos itp.
Liczba godzin 8, 3 os.
Poszerzenie umiejętności z zakresu żywienia
i wytwarzania żywności
Liczba godzin 10, 5 os.
Poznanie fantazyjnych dekoracji potraw
z wykorzystaniem owoców i warzyw,
podstawowych cięć, efektownych rzeźb,
profesjonalnym sprzętem. Kurs I stopnia
stanowiący podstawę w nauce carvingu.
3 semestry
Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych
do nowoczesnego i skutecznego nauczania
przedmiotów zawodowych z branży
budowlanej
Liczba godzin 32, 1 os.
Zdobycie kwalifikacji z zakresu
pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego
i planowania karier
Liczba godzin 32, 1 os.
Zdobycie wiadomości nt. poradnictwa
zawodowego, poznanie i wykorzystanie
profesjonalnych narzędzi i metod
wspierających usługi doradcze.
Liczba godzin 36, 13 os.
Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalające
budować większą świadomość własnej
tożsamości, swojego potencjału jak również
sytuacji obecnej.
Techniki i metody nauczania w kształceniu
zawodowym - indywidualny coaching – 34h
dla grupy 10-13 nauczycieli, gdzie każdy
skorzysta od 2 do 4 godz. coachingu
w zależności od potrzeb.

kurs

kurs

warsztaty

warsztaty

szkolenie

szkolenie

studia
podyplomowe

szkolenie

szkolenie

szkolenie

szkolenie

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy
i umiejętności w zakresie przebiegu procesu
coachingu oraz stosowania metod
coachingowych w doradztwie zawodowym
poprzez zajęcia indywidualne.
Nauczyciele wezmą udział w
Indywidualnym wsparciu – coachingu
w celu wypracowania nowych rozwiązań
w pracy z uczniem i samorozwoju między
innymi:
wypracowania nowych pomysłów
praca z oporem
jak pracować z trudnym uczniem
wypalenie zawodowe
moje mocne strony oraz obszary do
rozwoju
jak skutecznie komunikować się
komunikacja wewnętrzna
mój rozwój zawodowy – zaplanowanie
ścieżki kariery

