Zmiany w prawie oświatowym w zakresie szkolnictwa
zawodowego, obowiązujące od 1 września 2012 r. Zadania szkół
kształcących w zawodach oraz organów prowadzących szkoły
w świetle nowelizacji.

Nowy obraz prawny w szeroko rozumianym szkolnictwie zawodowym, jaki będzie
obowiązywał od nowego roku szkolnego, wymusza przeprowadzenie niezbędnych zmian
i korekt zarówno w istniejących sieciach szkół w poszczególnych powiatach, jak również
w organizacji i zarządzaniu szkół kształcących w zawodach.

W pierwszej części niniejszego artykułu zostaną przedstawione najważniejsze kierunki
nowelizacji aktów prawnych, dotyczących wiodącego tematu. Natomiast w drugiej części
omówimy podejmowane w województwie opolskim prace koncepcyjne lub projektowe, które
mają służyć dostosowaniu systemu szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb
i warunków rozwoju gospodarczego i społecznego.
I tak podstawowe obszary zmian można odnieść do następujących kategorii: a)
klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego; b) obudowa programowa kształcenia
zawodowego – podstawa programowa; c) organizacja kształcenia zawodowego – ramowe
plany nauczania; d) system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; e)
kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dotycząca zmian w kształceniu zawodowym
została już podpisana. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r., z wyjątkiem art.
1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
oraz art. 1 pkt 31 lit. a, w zakresie dotyczącym ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2013 r.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Zmiany w kształceniu zawodowym”.
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Minister edukacji narodowej, w porozumieniu z ministrami rolnictwa i środowiska,
podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Jest
ono częścią zmian w szkolnictwie zawodowym, które dostosowują je do wymagań
współczesnego rynku pracy. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach będzie
obowiązywała od września 2012 roku.
W nowej podstawie programowej określone są wiedza i umiejętności zawodowe oraz
kompetencje personalne i społeczne, które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia. Zgodnie
z ideą europejskich ram kwalifikacji zostały one opisane jako oczekiwane efekty kształcenia.
Po raz pierwszy w jednym akcie prawnym określone zostały opisy kształcenia we
wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podpisane
dzisiaj rozporządzenie uwzględnia także fakt, że zgodnie z wprowadzaną reformą kształcenia
zawodowego, w każdym z zawodów wyodrębnione zostały kwalifikacje składające się na
poszczególne zawody.
Określenie efektów kształcenia dla poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w
każdym zawodzie będzie owocować lepszym dopasowaniem kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy. Ułatwi także uczniom przechodzenie z edukacji do pracy w zawodzie
oraz od kształcenia szkolnego do kursowych form kształcenia, wzmacniających pozycje na
rynku pracy osób aktywnych zawodowo lub bezrobotnych.
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach ma istotne znaczenie również
dla rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem
dodatkowych kwalifikacji lub zmianą zawodu. Efekty kształcenia określone dla
poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie będą bowiem uwzględniane
w procesie kształcenia realizowanego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach
umiejętności zawodowych.
Najistotniejsze zmiany w ustawie o systemie oświaty art. 3 ; art. 22 ust. 2 pkt 2 a podstawowe definicje 1.
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Formy pozaszkolne - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne
kursy zawodowe;
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Czym jest nowa podstawa programowa? Podstawa programowa kształcenia w
zawodach – to obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie
oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji
personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w
zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen
szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w
tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin
kształcenia zawodowego. MEN określi w drodze rozporządzenia podstawę programową
kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia
zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach,
efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla
zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
w ramach obszaru kształcenia.
Novum w kształceniu w zawodach są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Mogą być
prowadzone przez: 1. publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie
zawodów, w których kształcą; 2. niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół
publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 3.
publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (publiczne i
niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego); 4. instytucje rynku pracy, o których mowa w art.
6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniow
(np. Ochotnicze Hufce Pracy); 5. podmioty prowadzące działalność oświatową, o której
mowa w art. 83a ust. 2. (Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki
lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej - Dz.U. Nr 173, poz. 1807).

Kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony
w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo
wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; art. 3
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie – jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji;
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Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela. Nauczyciel prowadzi zajęcia na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1
(nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze
określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7)
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych (…) nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze ustala się

- dla

przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych na 18 godzin
dydaktycznych, natomiast dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach
szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych na 22 godziny dydaktyczne [KN art. 42 ust.
2c i 3].
Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Organ prowadzący szkoły dla
dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2
pkt 3a, może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i
ustawicznego”. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić
co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. Centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje
działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców
[art. 62a ust. 1]
Nowe zadania powiatu, dyrektora i rady pedagogicznej. Zadaniem oświatowym
powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów
zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Środki niezbędne na
realizację zadań oświatowych, o których mowa w ust 2 i 2b, w tym na wynagrodzenia dla
nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii
powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy
Rada pedagogiczna opiniuje, w szczególności: „1) organizację pracy szkoły lub placówki, w
tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów
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zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi [art. 5a ust. 2b i 3, art. 39 ust.
5, art. 41 ust. 2 pkt 1].
Przekształcanie szkół. Organy prowadzące dotychczasowe: 1) licea profilowane dla
dorosłych, 2) uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży, 3) uzupełniające licea
ogólnokształcące dla dorosłych, 4) technika uzupełniające dla młodzieży, 5) technika
uzupełniające dla dorosłych, 6) technika dla dorosłych, 7) zasadnicze szkoły zawodowe dla
dorosłych – w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w licea
ogólnokształcące dla dorosłych.
Z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły
zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w trzyletnie zasadnicze
szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym
zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych [art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a uoso].
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Zawody ujęte w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- i trójkwalifikacyjne –
kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami K1, K2 i K3. Klasyfikacja zawiera 95
zawodów jednokwalifikacyjnych – są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej
szkole zawodowej. Zawodami jednokwalifikacyjnymi, są także między innymi zawody
nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest
minister do spraw zdrowia, minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw
transportu, minister do spraw gospodarki morskiej.
Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują
zawody, w ramach których wyodrębniono dwie lub trzy kwalifikacje. W tych zawodach
pierwszą – bazową – kwalifikacją jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu/zawodów
nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiących merytoryczną i programową
podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych – kwalifikacji zawodowych (właściwych dla
zawodów nauczanych na poziomie technikum).
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Kształcenie zawodowe – programy, projekty, propozycje realizowane na
Opolszczyźnie
W związku z istotnymi zmianami w szkolnictwie zawodowym, w województwie
opolskim podjęto szereg działań, które służą temu, aby reforma kształcenia w zawodach
przebiegała optymalnie i dała rzeczywiście pożądane rezultaty.
Oto realizowane na Opolszczyźnie prace koncepcyjne lub projektowe, które mają
służyć dostosowaniu systemu szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb i warunków
rozwoju gospodarczego i społecznego.
Program: Kształcenie Zawodowe – Duże Wyzwanie Nowoczesnej Edukacji 2010 - 2012
Kuratorium Oświaty w Opolu od 2010 roku pracowało nad Partnerskim Projektem
Comenius Regio PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” Jest to program
Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego.
Projekt nosił nazwę: KSZTAŁCENIE
NOWOCZESNEJ

ZAWODOWE – DUŻE WYZWANIE

EDUKACJI i trwał od sierpnia 2010 do lipca 2012. Główne założenia

projektu przewidywały wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie
współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie oraz danie
możliwości wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur
współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej.
Celem nadrzędnym projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obu
regionach partnerskich, w szczególności poprzez zastosowanie i upowszechnienie
nowoczesnych metod nauczania. Biorąc pod uwagę szczegółowe cele projektu (podczas
blisko dwuletniego okresu) zrealizowano szereg zadań i przedsięwzięć, do których należało,
m.in.: promowanie kształcenia modułowego oraz kształcenia nauczycieli jako przyszłych
doradców metodycznych

kształcenia zawodowego,

wyposażenie

grupy nauczycieli

przedmiotów zawodowych w wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania programów
modułowych czy przygotowanie nauczycieli partnerskiej szkoły do wdrożenia programu
kształcenia modułowego. Ponadto upowszechnienie programu kształcenia modułowego na
przykładzie wybranych zawodów wśród dyrektorów, nauczycieli szkół zawodowych
województwa opolskiego i wszechstronny rozwój doradztwa i doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedmiotów zawodowych.
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Udało się również zainicjować tworzenie bazy programów komputerowych do
zastosowania w szkolnictwie zawodowym.

Przede wszystkim

jednak

szczególnie

zadowalającym efektem programu jest wprowadzanie nowoczesnych metod kształcenia w
zawodach gastronomiczno-hotelarskich czy w przyszłości mechatronicznych.
Partnerski program Comenius Regio był oparty o ścisłą współpracę z partnerem
czeskim (Krajský Uřad Středočeskéh Kraje – Oddělení školství a sportu). Wymiana
doświadczeń, pomysłów i inspiracji okazała się być owocnym przedsięwzięciem. Grupa
dyrektorów, nauczycieli oraz doradców metodycznych mogła uczestniczyć w wielu
konferencjach i spotkaniach roboczych. Odbyliśmy łącznie 5 wizyt zagranicznych, w których
udział wzięło 35 osób. Jednym z wiodących problemów podczas mobilności była organizacja
praktyk zawodowych. Wizyty studyjne u partnera czeskiego miały miejsce w Szkole
Zawodowej w Kladnie, Szkole Zawodowej w Horky nad Jezerou, Urzędzie Miejskim
w Kladnie oraz Fabryce Skody w Malej Bolesnej. Ponadto w celu zacieśniania kontaktów
i wymiany doświadczeń oraz pozyskiwania pracodawców zagranicznych do współpracy –
odbyto 2 wizyty studyjne: do Niemiec i Austrii jako poszerzenie programu Comenius-Regio
o doświadczenia związane z funkcjonowaniem szkolnictwa zawodowego w tych krajach.
Podczas wizyty w Niemczech (Nadrenia Palatynat) odwiedzono: Landowy Instytut
Pedagogiczny w Koblenz, gdzie zapoznano się z prezentacją elektronicznego systemu
zarządzania szkołą. Ponadto grupa dyrektorów szkół zawodowych

z Polski odwiedziła

Szkołę zawodową w Neuwied oraz w Mainz. Wszyscy wzięli udział w konferencji „Sieć
współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”. Osiągnięto takie cele wyjazdu
studyjnego, jak: zapoznanie dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z systemem
kształcenia zawodowego w Nadrenii-Palatynacie (Niemcy); przedstawienie gospodarzom
założeń reformy w polskim systemie kształcenia zawodowego oraz kształcenia zawodowego
w formie modułowej oraz opracowanie przez uczestników wyjazdu wstępnych założeń ‘Sieci
współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”.
Podczas wizyty monitorującej w Austrii (region Styria) odwiedzono m.in.
zainteresowanych współpracą pracodawców i miejsca praktyk zawodowych, do których udają
się lub będą nadal wysyłani uczniowie z województwa opolskiego. Wśród nich znalazły się:
Firma LKW Walter /światowy lider firm przewozowych/; Firma MOCHART gMBH /budowa
domów pasywnych i ich wyposażanie w technologie oparte na energii odnawialnej/ oraz
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Firma BAUER /światowy potentat rynku maszyn rolniczych/. Ciekawa wizyta miała miejsce
w nowoczesnym i dobrze zarządzanym Centrum Kształcenia Praktycznego w Voitsbergu.
Nasi partnerzy gościli w Polsce czterokrotnie. Podczas wizyt studyjnych odwiedzano
różne szkoły i placówki działające na terenie Opolszczyzny. Były to: Zespół Szkół
Elektrycznych w Opolu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, Zespół Szkół w Zdzieszowicach, Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu, Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich.
Wizyty obejmowały oczywiście również Partnerów naszego projektu, którymi byli:
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (obecnie RCRE) w
Opolu oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Współpraca z partnerem czeskim oscylowała wokół zagadnień charakterystycznych
dla branży turystyczno-hotelarskiej i gastronomicznej, dlatego podczas wizyt studyjnych
poznawaliśmy siebie wzajemnie: kulturę, tradycję oraz historię i teraźniejszość swoich
partnerów. W ramach projektu prezentowano

tradycje kulinarne charakterystyczne dla

regionów partnerskich. Uczestniczyliśmy w spotkaniach, w czasie których promowano
potrawy Regionu Kraju Środkowoczeskiego. Ze swojej strony zorganizowaliśmy: wieczerze
„Wigilia Świąt Bożego Narodzenia” i śniadanie „Wielkanocne”. Były lekcje: „Kuchnie
regionów Polski na świątecznych stołach” oraz spotkania, w czasie których promowaliśmy
kuchnię Śląska Opolskiego.
W ramach projektu zorganizowano także warsztaty w ramach tygodnia kulturalnojęzykowego w Czechach, podczas których wypracowano ostateczną wersję słownika
internetowego, uwzględniającego słownictwo zawodowe; opracowano książkę kucharską
polsko-czeską oraz przewodnik turystyczny po regionach partnerów projektu.
Do trwałych rezultatów projektu zaliczyć należy zatem następujące wartości:


w szkole została wprowadzona innowacja organizacyjna, związana z realizacją
kształcenia w formie modułowej,



opracowany został zbiór scenariuszy zajęć (w językach polskim i czeskim)
przeprowadzonych w czasie realizacji Projektu,
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wypracowany model doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedmiotów zawodowych,



wypracowany model doradztwa dla nauczycieli wdrażających kształcenie
modułowe i pakiet materiałów dydaktycznych,



stworzono bazę programów edukacyjnych (informatycznych), która będzie
aktualizowana również po projekcie. Będzie ona przeznaczona do kształcenia
w konkretnym zawodzie i możliwa do wykorzystania w krajach partnerskich;



stworzono dwujęzyczną stronę internetową, zawierającą przykłady dobrych
praktyk w kształceniu zawodowym;



wydano folder i przewodnik promujący kulturę regionu opolskiego;



wydano polsko-czeską książkę kucharską regionów partnerskich, dostępną
również w formie elektronicznej;



wydano słownik polsko-czeski

W efekcie działań projektowych odbyło się 8 konferencji promujących Projekt,
z czego 3 konferencje samodzielne w zakresie szkolnictwa zawodowego: 2 konferencje
z dyrektorami szkół zawodowych i 1 konferencja z instruktorami praktycznej nauki zawodu
(pracodawcami) oraz przedstawicielami instytucji lokalnego rynku pracy. Ogółem w
3 samodzielnych konferencjach udział wzięło ponad 200 osób.
Podsumowanie pracy w zakresie doskonalenia systemu kształcenia w zawodach.
W dniu 13 czerwca 2012 roku w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu odbyła
się konferencja na temat: „Współpraca szkół zawodowych z Kuratorium Oświaty w ramach
realizowanych zadań i projektów”

podsumowująca działania w obszarze szkolnictwa

zawodowego, podczas której zaprezentowano z jednaj strony zmiany w prawie oświatowym,
jakie wchodzą w życie od 1 września 2012 r., z drugiej strony podsumowano (omówiony
powyżej) program Comenius Regio i zaprezentowano nowy model doradztwa i doskonalenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych. W prezentowanym systemie przez pracowników
RCRE w Opolu znalazły się następujące elementy:







Konsultacje indywidualne prowadzone przez doradców metodycznych „w terenie”
Konferencje metodyczne
Warsztaty metodyczne
Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - branżowe
Warsztaty i wyjazdy studyjne dla dyrektorów
Własne projekty UE dla szkół kształcących zawodowo
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Projekty zewnętrzne z udziałem doradców metodycznych i konsultantów RCRE
Bogata oferta szkoleniowa RCRE Opole z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi
ICT w edukacji
Internetowa platforma informacyjna
Publikacje w biuletynie elektronicznym RCRE
Dedykowany system społecznościowy dla nauczycieli
Wspieranie nauczycieli w procesie zdobywania przez nich kolejnych stopni awansu
zawodowego
Organizacja konkursów uczniowskich

Baza oprogramowania wykorzystywana w kształceniu zawodowym. We
współpracy z dyrektorami oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych w latach 2010-2012
wypracowano listę oprogramowania specjalistycznego dla przedmiotów zawodowych.
Stworzona baza programów liczy ponad 100 pozycji dla wszystkich branż zawodowych, w
których kształci się na terenie województwa opolskiego.
W ramach środków UE udało się w latach 2011 i 2012 zakupić dla większości szkół
zawodowych naszego regionu oprogramowanie według zapotrzebowania poszczególnych
branż. Wybór odpowiednich programów dla szkół konsultowany był z kilkudziesięcioma
nauczycielami, specjalistami w swoich branżach oraz dyrektorami szkół. Wybór
odpowiednich programów komputerowych podyktowany był oczywiście potrzebami
wynikającymi z programu nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych. Koszt
zakupionych w latach 2011 – 2012 programów komputerowych dla szkół wyniósł: ponad
320 000 zł. Ponad 80% zgromadzonych w bazie programów komputerowych występuje
również w wersjach z językiem czeskim i możliwe jest wykorzystanie ich w kształceniu
zawodowym realizowanym przez szkoły zawodowe w Czechach.
Ponadto RCRE w Opolu realizuje własne projekty UE dla szkół kształcących
zawodowo (Innowacyjna Szkoła Zawodowa 2009-2012 - ponad 4000 uczniów, ponad 250
nauczycieli i dyrektorów); Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej 20122014 - wszystkie szkoły zawodowe województwa opolskiego. Natomiast projekty zewnętrzne
z udziałem doradców metodycznych i konsultantów RCRE obejmują system wsparcia szkół i
placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego.
Doradcy metodyczni RCRE pełnią rolę ekspertów

w Ogólnopolskim projekcie „Szkoła

zawodowa – szkołą pozytywnego wyboru” , a także edukatorów w sprawie reformy
szkolnictwa zawodowego.
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