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Tematyka i forma 
realizacji. 

Osoba odpowiedzialna 
za realizację. 

Adresaci/ Grupa 
docelowa 

uczestników 
Zamierzone cele Miejsce Termin Instytucje współpracujące 

1. Informacja zwrotna 
w procesie uczenia się 

– warsztaty 
Katarzyna Wszeborowska 

kierownicy 
i nauczyciele, 
wychowawcy 
internatów  

 poznać i rozwinąć techniki usprawniające umiejętności 
komunikowania się 

 budować prawidłową relację z rozmówcą  

 nauczyć budowania wiarygodnego komunikatu 

 zastanowić się nad wspólnymi akcentami edukacji i 
komunikacji  

 poznać korzyści wynikające z korzystania z informacji zwrotnej 
dla ucznia i nauczyciela 
 

Warszawa 
12 – 14 

września 
2018r. 

Centrum Szkoleń i 
Doradztwa Zawodowego 
Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie 

2. Innowacyjność produkcji 
ogrodniczej w Belgii 

– wyjazd studyjny 
Marianna Deroń 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z zakresu 
ogrodnictwa 

 porównać funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego ze 
szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie 
zawodów ogrodniczych w Polsce i Belgii 

 poznać produkcję nasienną w nowoczesnych firmach w Belgii 

 poznać instytucje wspomagające rozwój ogrodnictwa w Belgii 

 scharakteryzować innowacyjne technologie produkcji roślin 
ogrodniczych w Belgii 
 

Belgia 
24 – 29 

września 
2018r. 

Katolicki Uniwersytet 
Lowański w Leuven (Belgia) 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w Parlamencie 
Europejskim 
 

Firmy nasienne w Belgii 
 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 

3. Hodowla i kierunki 
użytkowania koni 

– warsztaty, seminarium 
Józef Urbański 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji 
zwierzęcej 

 scharakteryzować pojęcia stosowane w pracach hodowlanych  

 poznać rasy koni hodowane w Polsce 

 poznać nowoczesne aspekty w rozrodzie koni 

 opanować zasady tworzenia dokumentacji hodowlanej  

 nabyć umiejętność oceny młodych koni przy zastosowaniu 
różnych metod 

 poznać zasady prezentacji koni na przeglądach hodowlanych 
oraz aukcjach 

 poznać zasady treningu koni w poszczególnych dyscyplinach 
jeździeckich 

 ocenić budownictwo stajenne, warunki zoohigieniczne w 
Stadzie Ogierów Książ, dobrostan koni 
 

Książ 
3 – 5 

października 
2018r. 

Stado Ogierów Książ  
Krajowy Związek Hodowców 
Koni w Warszawie 
 
Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie 

4. Nowe kierunki w pracy 
hodowlanej w krajach UE, 
np. Austrii  

– wyjazd studyjny 
Anna Okoń 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji 
zwierzęcej 
i weterynarii 

 poznać trendy w rozwoju produkcji zwierzęcej i roślinnej 
w Austrii 

 poznać system szkolnictwa rolniczego w Austrii 

 porównać prowadzenie i funkcjonowanie ferm bydła, trzody 
chlewnej, owiec, koni w Polsce i Austrii 

 określić zasady prowadzenia gospodarstw rolnych w aspekcie 
zachowania dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska 
 

Głubczyce/ 
Austria 

30 września –  
6 października 

2018r. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Głubczycach 
 
Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Austrii 



5. Wykorzystanie 
zewnętrznych źródeł 
finansowania na rozwój 
gospodarstw rolnych 
i działalności 
pozarolniczej  

– seminarium 
Barbara Płotczyk 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z przedmiotów 
ekonomicznych 

 przeanalizować możliwość korzystania ze środków 
zewnętrznych przeznaczonych na rozwój gospodarstw 
rolnych i działalności pozarolniczej 

 poznać zasady korzystania z wybranych działań w ramach 
PROW 2014 – 2020 

 udoskonalić umiejętność wypełniania wniosków w ramach 
wybranych działań 

 zaktualizować przepisy prawa dotyczące gospodarstwa 
rolnego korzystającego ze środków finansowych  
 

 

Sandomierz 
8 – 10 

października 
2018r. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Sandomierzu 
 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
 

Świętokrzyski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego  
 

Gospodarstwa rolne 

6. Zarządzenie stresem  

– warsztaty 
Katarzyna Wszeborowska 
 
 

kierownicy 
i nauczyciele, 
wychowawcy 
internatów  
 

 scharakteryzować pojęcie "stresu" oraz pozytywne 
i negatywne następstwa jego występowania  

 poznać mechanizmy związane ze stresem 

 poznać  style reagowania na stres 

 rozwinąć sposoby redukcji stresu 

 udoskonalić umiejętności radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami występującymi w pracy i życiu prywatnym 
 

 

Warszawa 
10 – 12 

października 
2018r. 

Wydział Psychologii 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 

7. Ogród przydomowy  
– przestrzeń codzienna 

– seminarium/ wizyty 
studyjne 
Marianna Deroń 

 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z zakresu 
architektury 
krajobrazu 

 przedstawić historię i znaczenie ogrodów przydomowych 

 scharakteryzować polską tradycję ogrodu w miejscu 
zamieszkania 

 określić funkcję współczesnego ogrodu przydomowego 

 przedstawić specyfikę tego typu ogrodów oraz ogólne 
założenia projektowe  

 scharakteryzować ciekawe koncepcje ogrodów przydomowych 
w kontekście jego funkcji, tradycji oraz walorów krajobrazu 

 

Warszawa 
18 – 19 

października 
2018r. 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 
Katedra Sztuki Krajobrazu 

8. Metodyka kształcenia 
zawodowego oraz 
kształcenia dorosłych 

– kurs doskonalący 
Marianna Deroń 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 
na kursach 
kwalifikacyjnych dla 
dorosłych 

 poznać skuteczne metody kształcenia zawodowego 

 opanować umiejętność wyboru skutecznych metod 
wspierających proces nauczania i uczenia się 

 udoskonalić umiejętność konstruowania scenariusza zajęć 
dydaktycznych z uwzględnieniem właściwych metod 
nauczania i uczenia się stosownie do grupy zadaniowej 

 ocenić skuteczność wybranych metod w stosunku do 
zamierzonych celów i efektów wymagań edukacyjnych 

Warszawa 
25 – 26 

października 
2018r. 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 
Powiatowych i Gminnych 
Samorządowych Ośrodków 
Doskonalenia Nauczycieli 

9. Produkcja dystrybucja 
i marketing wina. 
Enoturystyka w Polsce 
i na Węgrzech 

– seminarium z wyjazdem 
studyjnym 
Małgorzata Pawlonka 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z przedmiotów 
gastronomicznych 

 poznać zasady uprawy i ochrony winorośli 

 przedstawić sposoby produkcji win gronowych 

 przeanalizować ekonomiczne aspekty produkcji winiarskiej i 
organizacji specjalistycznego gospodarstwa winiarskiego 

 porównać sposoby organizacji specjalistycznej turystyki 
winiarskiej w Polsce i na Węgrzech 

 poznać tajemnice produkcji „wina królów – króla win” 

 poznać sztukę oceny i degustacji win 

Węgry 
4 – 7 

listopada 
2018r. 

Uniwersytet Rolniczy w 
Krakowie 
 
ZSSCiO w Jarosławiu 



10. Chów ryb w stawach 
nizinnych oraz zbiornikach 
przyzagrodowych 

– kurs doskonalący 
Józef Urbański 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji 
zwierzęcej 

 poznać biologię środowiska wodnego 

 poznać biologię podstawowych gatunków ryb utrzymywanych 
w stawach typu nizinnego 

 przyswoić zasady organizacji produkcji ryb w stawach 
nizinnych 

 opanować wymagania stawiane w żywieniu karpi 

 poznać możliwości chowu ryb dodatkowych w stawach 
nizinnych 

 przyswoić wiedzę utrzymania kultury stawów nizinnych 

 opanować zasady prowadzenia dokumentacji hodowlanej 

 poznać warunki ochrony zdrowia ryb 

 poznać możliwości poszukiwania środków unijnych dla 
stawów typu nizinnego 

Żabieniec 
7 – 9 

listopada 
2018r. 

Instytut Rybactwa 
Śródlądowego w Żabieńcu 

11. Stosowanie ziół 
w lecznictwie, kosmetyce 
i kuchni 

– seminarium 
Marianna Deroń 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z zakresu 
ogrodnictwa 

 określić możliwości stosowania preparatów ziołowych 
przygotowanych w domu w leczeniu 

 zaktualizować wiedzę z zakresu stosowania ziół w kuchni 

 poznać najważniejsze preparaty roślinne dostępne w Polsce 

 udoskonalić umiejętności przygotowania w domu prostych 
produktów zielarskich stosowanych w kosmetyce 
 

Poznań 
7 – 9 

listopada 
2018r. 

Katedra i Zakład 
Farmakognozji  Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego 
w Poznaniu 
 

Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie 
oddział w Poznaniu 

12. Nowe kierunki 
w maszynach 
i urządzeniach 
stosowanych 
w mechanizacji produkcji 
zwierzęcej  

– wyjazd studyjny do na targi 
EUROTIER 
Marek Rudziński 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego, kadra 
kierownicza, 
prowadzący zajęcia 
z produkcji 
roślinnej, 
mechanizacji 
rolnictwa 

 poznać nowe konstrukcje maszyn i agregatów stosowanych w 
produkcji roślinnej i zwierzęcej 

 poznać nowe konstrukcje maszyn i agregatów stosowanych w 
produkcji zwierzęcej 

 opanować umiejętność organizacji procesu produkcji w 
gospodarstwach rolnych 

 uwzględnić aspekty ochrony środowiska podczas 
wykonywania zabiegów agrotechnicznych 

 określić nowe kierunki z konstrukcjach maszyn stosowanych w 
produkcji nowe technologie zbioru i zagospodarowania słomy 
 

Mieczysławów/ 
Targi Eurotier 

10 – 15 listopada 
2018r. 

EUROTIER – targi w 
Hanoverze 
DEULA Nienburg 
Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w  
Mieczysławowie 
 

Uwaga: 
Uczestnicy mogą połączyć 
udział w szkoleniu 
organizowanym z John 
Deere – następna pozycja 
w tabeli [13} 

13. Agrotronika i rolnictwo 
precyzyjne – 
diagnozowanie systemów 
sterowania 

– warsztaty 
Marek Rudziński 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
(teoretycznych 
przedmiotów 
zawodowych i zajęć 
praktycznych) 
prowadzący zajęcia 
z mechanizacji 
rolnictwa i produkcji 
roślinnej 

 poznać nowe konstrukcje systemów sterowania maszyn 
stosowanych w produkcji roślinnej 

 opanować zasady sterowania agregatami podczas prac 
polowych 

 nabyć umiejętność programowania i sterowania pracą 
agregatów w rolnictwie precyzyjnym, 

 poznać zasady eksploatacji systemów stosowanych do 
precyzyjnego prowadzenia maszyn 

 poznać zasady diagnozowania systemów stosowanych do 
precyzyjnego prowadzenia maszyn 

 

Tarnowo Podgórne 
15 – 16 listopada 

2018r. 

Firma John Deere 
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu 



14. Innowacyjne metody 
prowadzenia produkcji 
roślinnej 

– warsztaty 
Barbara Płotczyk 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji roślinnej 

 poznać czynniki kształtujące innowacyjność 

 analizować wpływ innowacyjności na wzrost wydajności 
rolnictwa 

 poznać metody zwiększania i przyspieszania postępu 
biologicznego jako czynnika decydującego o wielkości 
i jakości produkcji roślinnej 

Kietrz 
14 – 16 listopada 

2018r. 

Uniwersytet Przyrodniczy  
we Wrocławiu 
 
Kombinat Rolny Kietrz 

15. Nowoczesne metody 
rozrodu zwierząt 
gospodarskich  
i towarzyszących 

– seminarium/ warsztaty 
Anna Okoń 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji 
zwierzęcej 
i weterynarii 

 zaktualizować wiedzę z zakresu rozrodu zwierząt 

 scharakteryzować przeprowadzanie inseminacji u zwierząt 

 oceniać przygotowanie preparatów mikroskopowych 
 Olsztyn 

14 – 16 listopada 
2018r. 

Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej 
Katedra Rozrodu Zwierząt 
z Kliniką – Uniwersytet 
Warmińsko Mazurski 
w Olsztynie 

16. Funkcjonalność strony 
internetowej szkoły. 
Jak przygotować dobry 
content marketing 
w edukacji? 

– warsztaty 
Artur Rachuba 
 

kadra kierownicza, 
informatycy, 
nauczyciele szkół 
rolniczych 

 poznać zasady tworzenia serwisów www, jako podstawowego 
narzędzia komunikacji w internecie 

 poznać sposoby optymalizacji stron www na urządzenia 
mobilne 

 poznać narzędzia wykorzystywania nowych mediów (digital 
media) i ich rolę we współczesnym świecie 

 poznać główne kanały komunikacji w mediach 
społecznościowych (social media) 

 poznać różne formy marketingu internetowego (marketing 
miejsca i marki, content marketing) 

Brwinów 
Warszawa 

21 – 23 listopada 
2018r. 

Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny 
SWPS w Warszawie 

17. Nowa jakość usług 
w serwisie kulinarnym - 
innowacyjna generacja 
kelnerów  

– seminarium 
Małgorzata Pawlonka 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z przedmiotów 
gastronomicznych 

 poznać zasady nowej jakości usług w serwisie kulinarnym 

 poznać sposoby obsługi konsumentów o różnych cechach 
psychologicznych 

 przedstawić standardy wymagań w zakresie profesjonalnej 
obsługi klienta 

 przeanalizować sposoby zachowania się personelu w 
sytuacjach konfliktowych, trudnych (trudny klient) 

 poznać sposoby efektywnej sprzedaży poprzez skuteczną 
prezentację oferty 

 rozpoznać potrzeby klienta oraz prezentować ofertę w sposób 
zbieżny z oczekiwaniami klienta 

 przedstawić zasady relacji kelner – kucharz 

Warszawa 
10 – 12 
grudnia 
2018r. 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 
 
Hotel Bristol w Warszawie 

18. Rola gier i zabaw 
w nauczaniu języków 
obcych  

– warsztaty 
Katarzyna Wszeborowska 
 

nauczyciele 
języków obcych 

 rozwinąć sprawności komunikacyjne 

 zwiększyć stopień koncentracji i uwagi uczniów  

 ukształtować umiejętności konstruowania i rozpoznawania 
poprawnych form wypowiedzi  

 zwiększyć motywację uczącego się 

Gdańsk 
9 – 11 

stycznia 
2019r. 

Uniwersytet Gdański 
 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
Nr 2 w Gdańsku 

19. Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

– warsztaty 
Barbara Płotczyk 
 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z przedmiotów 
ekonomicznych 

 poznać przepisy prawa z zakresu podejmowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej  

 zaplanować tworzenie własnej działalności gospodarczej 

 zaplanować przepływy pieniężne w firmie 

 poznać model CANVAS 

 zidentyfikować formy własności, zakres działalności i 
znaczenia przedsiębiorstw 

Warszawa 
9 – 11 

stycznia 
2019r. 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 



20. Zagraniczne staże 
zawodowe jako warunek 
rozwoju edukacji 
zawodowej 

– warsztaty dla kadry 
kierowniczej 
Marek Rudziński 

kadra kierownicza 
i nauczyciele ze 
szkół które chcą 
opracować projekt 
edukacyjny 

 przeanalizować  programy pomocowe, wspomagające  
kształcenie zawodowe 

 określić etapy opracowywanie i realizacji projektu 
edukacyjnego 

 przygotować nauczycieli do nawiązywania  współpracy  
z przedsiębiorstwami – nowe możliwości szkolenia 
praktycznego - praktyki, staże zawodowe 

 opanować zasady przygotowania wniosków w programie 
Erasmus+ 

Brwinów 
10 – 11 stycznia 

2019r. 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji 
 
ZSCKR realizujące projekty 
edukacyjne 

21. Agresja i przemoc 
w cyberprzestrzeni –
przeciwdziałanie 
zachowaniom agresywnym 
i przemocy w szkole. 
Trening zastępowania 
agresji – TZA  

– warsztaty 
Katarzyna Wszeborowska 

nauczyciele/wycho
wawcy kształcenia 
zawodowego, 
pedagodzy szkolni, 
doradcy 
metodyczni, 
doradcy zawodowi 
 

 przygotować nauczycieli  do używania sprawdzonych i 
praktycznych metod, uczących umiejętności prospołecznych 

 udoskonalić alternatywne  umiejętności wobec agresji 

 poradzić sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach 
życiowych. 

 poznać trening zasad etycznych i możliwości zastosowania 
go w środowisku szkolnym 
 

Brwinów 
17 – 18 
stycznia 
2019r. 

Fundacja „Bez kompleksów” 
M.Millera 

22. Nowoczesne rozwiązania 
techniczne 
w przetwórstwie płodów 
rolnych – z wyjazdem 
studyjnym na Grüne 
Woche 

Marek Rudziński 
 
 

kadra kierownicza 
i nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
(teoretycznych 
przedmiotów 
zawodowych i zajęć 
praktycznych), 
uczący w zawodach 
rolniczych 

 opanować umiejętność organizacji procesu eksploatacji 
urządzeń technicznych 

 poznać nowe konstrukcje maszyn i agregatów stosowanych w 
 przetwórstwie 

 uwzględnić aspekty ochrony środowiska podczas 
wykonywania prac w przetwórstwie rolno – spożywczym 

 określić kierunki modernizacji źródeł ciepła do różnych celów 
w przetwórstwie 

 scharakteryzować innowacyjne technologie stosowane 
w przetwórstwie rolno – spożywczym 

Kalsk/ 
Berlin 

23 – 27 stycznia 
2019r. 

Lubuski Ośrodek Innowacji 
i Wdrożeń Agrotechnicznych 
(LOIiWA) 
 
ILLUT Berlin – Brandenburg 

23. Analiza zadań 
egzaminacyjnych 
dotyczących produkcji 
zwierzęcej w różnych 
zawodach rolniczych 

– warsztaty 
Anna Okoń 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z  produkcji 
zwierzęcej 
i weterynarii 

 wspierać skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu 
zawodowego 

 scharakteryzować wymagania w organizacji kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych KKZ 

 przeanalizować zadania egzaminacyjne, zasady ich oceniania 
 

Brwinów 
24 – 26 stycznia 

2019r. 
Centralna Komisja 
Egzaminacyjna w Warszawie 

24. Nowe trendy i przyszłe 
innowacje technologiczne 
w branży hotelarsko – 
gastronomicznej. 

– seminarium z wyjazdem 
studyjnym na targi Ekspo 
Riva Hotel 
Małgorzata Pawlonka 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z przedmiotów 
gastronomicznych 

 scharakteryzować zasady sprzedaży i marketingu 
w gastronomii 

 przedstawić sposoby nowoczesnego zarządzania kosztami 

 przeanalizować zasady badania rynku – „stare i nowe” media 

 scharakteryzować popełniane błędy przy otwieraniu lokalu 
gastronomicznego 

 przedstawić zasady sprzedaży indywidualnej 

 scharakteryzować nowoczesną  organizację pracy w hotelu  

 poznać zasady skutecznego motywowania i kierowania 
zespołem 

 przedstawić aktualne kierunków rozwoju gastronomii w 
Polsce i na świecie 

 opanować umiejętności praktyczne zarządzania 

Poznań/ 
Riva del Garda 

(Włochy) 

2 – 6 
lutego 
2019r. 

Wyższa szkoła Hotelarstwa 
i Gastronomii w Poznaniu 



przedsiębiorstwem gastronomicznym połączone 
z psychologią biznesu 

 

25. Nowe zalecenia dotyczące 
ochrony roślin 
ogrodniczych 

– warsztaty, seminarium 
Marianna Deroń 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z zakresu 
ogrodnictwa 

 zaktualizować wiedzę z zakresu nowych zagrożeń 
dotyczących chorób i szkodników roślin ogrodniczych 

 udoskonalić umiejętność rozpoznawania najważniejszych 
chorób i szkodników roślin ogrodniczych oraz ocenić 
możliwości ich zwalczania 

 poznać standardy bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do 
pozostałości pestycydów 
 

Łódź 
13 – 15 
lutego 
2019r. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Łodzi 
 
Instytut Ogrodnictwa 
w Skierniewicach 

26. Rolnictwo precyzyjne 
 –systemy sterowania 

– warsztaty 
Marek Rudziński 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z mechanizacji 
rolnictwa i produkcji 
roślinnej 

 poznać nowe konstrukcje systemów sterowania maszyn  

 opanować zasady sterowania agregatami podczas prac  

 nabyć umiejętność programowania i sterowania pracą 
agregatów w rolnictwie precyzyjnym 

 poznać zasady eksploatacji systemów stosowanych do 
precyzyjnego prowadzenia maszyn 

Płock 
28 lutego – 

1 marca 
2019r. 

Firma New Holland 
Firma CASE 

27. Zachowania agresywne 
uczniów – jak sobie z nimi 
radzić? 

– warsztaty 
Katarzyna Wszeborowska 
 

kierownicy 
i nauczyciele, 
wychowawcy 
internatu 

 scharakteryzować rodzaje interwencji wobec sprawców aktów 
agresji i przemocy 

 przedstawić możliwości prawne występujące w sytuacjach 
kryzysowych 

 pokazać sposoby pracy wychowawczej  

 zachęcić nauczycieli do doskonalenia kompetencji i 
umiejętności psychopedagogicznych 
 

Zamość 
6 – 8 

marca 
2019r. 

Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
Kursor 

28. Nowoczesne technologie 
w produkcji roślinnej 

– seminarium 
Barbara Płotczyk 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji roślinnej 

 poznać wpływ nowych technologii uprawy na środowisko 
glebowe 

 przeanalizować wpływ nawożenia mineralnego i organicznego 
na właściwości fizyczno-chemiczne gleb oraz plonowanie i 
skład chemiczny roślin 

 poznać fizjologiczne aspekty wzrostu i rozwoju roślin 
 

Warszawa 
18 – 20 
marca 
2019r. 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 
 
Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 

29. Nowe technologie 
w chowie i hodowli drobiu 

– seminarium/warsztaty 
Anna Okoń 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji 
zwierzęcej 
i weterynarii 

 porównać sytuację w chowie i hodowli kur, gęsi, kaczek i 
indyków w Polsce i świecie 

 przeanalizować zagrożenia w produkcji drobiarskiej 

 przeanalizować opłacalność produkcji drobiarskiej 
 

Studzieniec 
20 – 22 
marca 
2019r. 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 



30. Podstawa programowa, 
program nauczania, plan 
dydaktyczny – 
konstruowanie 
przedmiotowych wymagań 
edukacyjnych 

– kurs doskonalący 
Marek Rudziński 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego, 
nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
na kursach 
kwalifikacyjnych 
dla dorosłych 

 przeanalizować treści efektów kształcenia zapisanych w 
podstawie programowej 

 udoskonalić konstruowanie programu nauczania 

 dokonać zapisów wymagań edukacyjnych na podstawie 
programu nauczania 

 skonstruować plan dydaktyczny  na podstawie właściwych 
dokumentów  

 dobrać metody nauczania – uczenia się do osiągniecia 
zaplanowanych efektów kształcenia 
 

Brwinów 
28 – 29 
marca 
2019r. 

Ośrodek Edukacyjno – 
Badawczy ”Edu„ w 
Warszawie 

31. Nowoczesne technologie 
w hodowli i chowie bydła 
mlecznego 

– seminarium, warsztaty 
Józef Urbański 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji 
zwierzęcej 

 scharakteryzować rolę postępu biologicznego mającego 
wpływ na wzrost produkcji mleka 

 poznać rasy bydła mlecznego hodowane w Polsce 

 poznać warunki dobrostanu dla krów mlecznych, ocenić 
budownictwo związane z hodowlą bydła mlecznego 

 scharakteryzować zasady żywienia krów wysoko mlecznych   

 opanować zasady prowadzenia kalkulacji produkcji  mleka 
 

Kietrz 
24 – 25 kwietnia 

2019r. 

Kombinat Rolny Kietrz 
Sp. z o.o 
 
Instytut Zootechniki w 
Balicach 

32. Nowoczesne technologie 
produkcji ozdobnego 
materiału szkółkarskiego 

– warsztaty, seminarium 
Marianna Deroń 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z zakresu 
ogrodnictwa 

 scharakteryzować innowacyjne technologie produkcji 
ozdobnego materiału szkółkarskiego 

 przeanalizować możliwości stosowania cięcia i formowania 
różnych gatunków drzew i krzewów ozdobnych 

 udoskonalić umiejętności z zakresu rozpoznawania roślin 

 udoskonalić umiejętność opracowywania i rozwiązywania 
zadań egzaminacyjnych 
 

Bielsko-Biała 
24 – 26 kwietnia 

2019r. 

Zespół Szkół Ogrodniczych 
w Bielsku-Białej 
 

Gospodarstwo szkółkarskie 
KAPIAS w Goczałkowicach 
 

Ogród Japoński 
w Pisarzowicach 

33. Walory zdrowotne 
surowców 
i potraw kuchni greckiej 

– warsztaty 
Małgorzata Pawlonka 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z przedmiotów 
gastronomicznych 

 poznać asortyment surowców krajów basenu morza 
śródziemnego i ich walory zdrowotne 

 scharakteryzować zioła stosowane w kuchni greckiej 

 sporządzać potrawy typowe dla kuchni greckiej 

 porównać wartości odżywcze owoców morza i wieprzowiny 

 przygotować kawę „po grecku” (na zimno/gorąco) 

 znać techniki obróbki wstępnej i cieplnej owoców morza  
 przygotowywać potrawy z owoców morza 

 

Grecja 
10 – 15 

maja 
2019r. 

Uniwersytet Rolniczy 
im. H. Kołłątaja w Krakowie 
Wydział Technologii 
Żywności 
 
Anais - Paralia Korinou 

34. Tendencje zmian produkcji 
rolnej w Polsce i Danii a ich 
opłacalność 

– seminarium 
Barbara Płotczyk 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z przedmiotów 
ekonomicznych 

i produkcji roślinnej 
 

 poznać jednostkową opłacalność produkcji rolnej  

 przeanalizować zmiany powierzchni gospodarstw rolnych 

 ocenić zmiany zachodzące w kierunkach produkcji 

 zaplanować wzrost skali produkcji w gospodarstwach rolnych Dania 
13 – 17 

maja 
2019r. 

Szkoła rolnicza w Danii 
 
Gospodarstwa rolne 

35. Prezentacje ogrodów 
techniką rysunku i akwareli  

– warsztaty  
Artur Rachuba 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z zakresu 

 sprawnie posługiwać się technikami rysunkowymi i 
akwarelowymi  do celów projektowych 

 zaprezentować aranżacje ogrodowe, elementy 
architektoniczne metodami plastycznymi 

Warszawa 
15 – 17 

maja 
2019r. 

Szkoła Rysunkowa Labirynt 
 
Muzeum Łazienki Królewskie 
 
Zespół Szkół Nr 39 



architektury 
krajobrazu 

 poznać historię oraz kompozycje przestrzenne i roślinność 
ogrodów Łazienek Królewskich w Warszawie 
 

im. E. Jankowskiego 
w Warszawie 

36. Wykorzystanie walorów 
kulturowych 
i przyrodniczych 
do rozwoju turystyki i 
rekreacji na przykładzie 
regionów Opolszczyzny i 
Dolnego Śląska 

– seminarium, wyjazdy 
studyjne 
Katarzyna Wszeborowska 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z zakresu turystyki 

 poznać specyfikę regionów pod względem dziedzictwa 
kulturowego i walorów przyrodniczych regionu Opolszczyzna 
i Dolnego Śląska 

 określić różne formy turystyki opartej na walorach 
przyrodniczych i kulturowych regionu 

 wskazać przykłady turystyki edukacyjnej oraz możliwości jej 
rozwoju w ramach prowadzonej działalności agroturystycznej 

 przedstawić atuty kuchni slow-food, pod kątem prowadzenia 
działalności oraz promowania kuchni regionalnej  

 scharakteryzować przykłady różnych form współpracy 
w zakresie rozwoju turystyki w regionie 

Dobków 
(dolnośląskie) 

22 – 24 
maja 

2019r. 

Politechnika Opolska, 
Wydział Turystyki i Rekreacji 
 
Obiekty turystyczne 
o działalności edukacyjnej  
 
Gospodarstwa 
agroturystyczne 

37. Prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie 
produkcji zwierzęcej w 
Europie na przykładzie 
Szwajcarii 

– wyjazd studyjny 
Anna Okoń 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z produkcji 
zwierzęcej 
i weterynarii 

 poznać system szkolnictwa rolniczego w Szwajcarii  

 scharakteryzować różne formy działalności rolniczej 

 uzasadnić celowość produkcji ekologicznej i utrzymania 
bioróżnorodności w przyrodzie 

 porównać współpracę rolnika szwajcarskiego i rolnika 
polskiego z ośrodkami doradztwa rolniczego 

 

Kamień Mały/ 
Szwajcaria 

26 maja – 
1 czerwca 

2019r. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Kamieniu Małym 
 
Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Szwajcarii 

38. Specyfika parków, 
ogrodów i produkcji 
ogrodniczej w Obwodzie 
Kijowskim (Ukraina) 

– wyjazd studyjny 
Marianna Deroń 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z zakresu 
ogrodnictwa 

 poznać nowoczesne tendencje w ukraińskim ogrodnictwie 

 ocenić różnorodność gatunkową w nasadzeniach parków i 
ogrodów Ukrainy 

 określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań 
i modyfikowania produkcji ogrodniczej na terenie Ukrainy 

 poznać dorobek materialny i kulturowy Ukrainy w rejonie 
Kijowa 
 

Kijów 
(Ukraina) 

27 maja – 
1 czerwca 2019r. 

Kijowski Narodowy 
Uniwersytet Budownictwa i 
Architektury w Kijowie 
(Ukraina) 
 
Zespół Szkół w Oleszycach 

39. Dieta wegańska a zdrowie 
 – prawdy i mity. 

– seminarium połączone 
z warsztatami kulinarnymi 
Małgorzata Pawlonka 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
prowadzący zajęcia 
z przedmiotów 
gastronomicznych 

 poznać prawdę i obalić mity na temat kuchni wegańskiej 

 nabyć umiejętność prawidłowego planowania posiłków w 
diecie wegańskiej 

 umieć prawidłowo sporządzać potrawy wegańskie 
 

Stare Lubiejewo 
3 – 5 

czerwca 
2019r. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Starym Lubiejewie 
 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 

40. Kiermasz pomysłów 
metodycznych – 
z zasobnika praktyka  

– warsztaty 
Katarzyna Wszeborowska 

nauczyciele 
języków obcych 

 dobrać materiały dydaktyczne do celów, treści i potrzeb 
uczniów 

 poznać sposoby zwiększania stopnia koncentracji i uwagi 
uczniów 

 poznać sposoby zwiększania motywacji uczącego się 

 nabyć umiejętność wykorzystywania przestrzeni pozaszkolnej 
do kreowania sytuacji dydaktycznych 
 

Wrocław 
5 – 7 

czerwca 
2019r. 

Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 

41. Wykorzystanie agrotroniki 
w produkcji rolnej 
i przetwórstwie 
spożywczym warunkiem 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
(teoretycznych 

 zmodyfikować postawy i przekonania w zakresie ograniczania 
zużycia energii w procesie produkcji 

 określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań 
i modyfikowania procesów produkcji rolniczej  

Hildesheim 
(Niemcy) 

8 – 19 
lipca 

2019r. 

DEULA Hildesheim 
Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji 
 



rozwoju obszarów 
wiejskich - POWERVET-
2017-1-PL01-KA102-037206 

Marek Rudziński 
 

przedmiotów 
zawodowych i zajęć 
praktycznych), 
uczący w zawodach 
rolniczych 
i przetwórstwa 
rolno-spożywczego) 

 określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań, 
wprowadzenia komputerów i modyfikowania procesów 
na każdym etapie produkcji żywności 

 scharakteryzować innowacyjne technologie stosowane w 
przetwórstwie rolno – spożywczym wykorzystujące 
rozwiązania agrotroniczne 

 przeanalizować nowe metody i techniki prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 
 

ZSCKR w Mieczysławowie 

42. Wykorzystanie agrotroniki 
w produkcji rolnej 
i przetwórstwie 
spożywczym warunkiem 
rozwoju obszarów 
wiejskich - POWERVET-
2017-1-PL01-KA102-037206 

Marek Rudziński 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 
(teoretycznych 
przedmiotów 
zawodowych i zajęć 
praktycznych), 
uczący w zawodach 
rolniczych 
i przetwórstwa 
rolno-spożywczego) 

 zmodyfikować postawy i przekonania w zakresie ograniczania 
zużycia energii w procesie produkcji 

 określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań 
i modyfikowania procesów produkcji rolniczej  

 określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań, 
wprowadzenia komputerów i modyfikowania procesów 
na każdym etapie produkcji żywności 

 scharakteryzować innowacyjne technologie stosowane w 
przetwórstwie rolno – spożywczym wykorzystujące 
rozwiązania agrotroniczne 

 przeanalizować nowe metody i techniki prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 
 

Nienburg 
(Niemcy) 

19 – 30 
sierpnia 
2019r. 

DEULA Nienburg 
Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji 
 
ZSCKR w Mieczysławowie 

 


