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KURS DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki 

zawodu.  

Kurs jest bezpłatny, finansowany w ramach przedsięwzięcia „3.3.2. JaCEK – Jarocińskie Centrum 

Edukacji I Kariery - funkcjonowanie” w ramach Projektu „Jarocin – Miastem Jutra” w ramach 

Programu Rozwój lokalny i finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

 

Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Przygotowuje do pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi, by mistrzowie i instruktorzy 

posiedli umiejętności do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań 

dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. 

Uzyskane dzięki szkoleniu uprawnienia pedagogiczne są bezterminowe i dadzą Państwu 

możliwość przyjmowania  uczniów na praktyki zawodowe, a także prawo 

do  uzyskania  zwrotów finansowych za każdego wyszkolonego praktykanta. 

Program kursu  

Program opracowany jest zgodnie z:  

1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 1148 ze 
zm.);  

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 roku, poz. 391); 

3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652). 

Adresaci 

W kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką,  
w szczególności: pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne  
z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych, wykładowcy prowadzący wykłady np.  
z dziedziny BHP. 

Czas trwania i sposób organizacji kursu 

Kurs organizowany jest zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem MEN, w sprawie 
praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 48 godzin. 

Nad szkoleniem czuwają wykładowcy, którzy będą do dyspozycji uczestnika szkolenia.  
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Wymagania wstępne dla uczestników 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w przytoczonym wyżej rozporządzeniu w sprawie 
praktycznej nauki zawodu, o tytuł instruktora mogą się starać osoby, które posiadają: 

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do 
zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą 
nauczać, oraz:  
 – świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum 
uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub 
–  świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub 
policealnej, lub   

2) tytuł  robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać,  
i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz: 
 –  świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum 
technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub 
 –  świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum 
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub 
 –  świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub 

3) dyplom ukończenia studiów:  
–  na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni 
staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub  
–  na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 
czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do 
zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą 
nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły 
I stopnia, lub 

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres 
zawodu, którego będą nauczać. 

 
Ramowy program kursu 

I.  Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5   godz. 
II. Podstawy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” – 8 godz. 
III. Metodyka praktycznej nauki zawodu – 27 godz. 
IV. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (realizowane w środowisku pracy oraz poza 
środowiskiem pracy).  

Razem 48 godz. 
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Praktyka dydaktyczna jest integralną częścią procesu kształcenia instruktorów praktycznej 
nauki zawodu. Uczestnika kursu obowiązuje odbycie ośmiu godzin praktyki pod nadzorem 
instruktora praktycznej nauki zawodu w środowisku pracy (może to być własna firma).  

Efekty kształcenia 

W rezultacie ukończenia kursu pedagogicznego kursanci nabędą umiejętności z zakresu: 

– planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej 
– przygotowania stanowisk pracy (dla uczniów, młodocianych), 
– kształtowania i rozwijania umiejętności zawodowych uczniów, sprawności  
i nawyków,  zgodnie zasadami psychologii pracy, 
– doboru odpowiednich metod, zasad nauczania i środków dydaktycznych 
– prowadzenia instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego, 
– sprawdzania osiągnięć uczniów w toku zajęć praktycznych, 
– kształtowania motywacji u uczniów i odpowiednich postaw zawodowych, 
– tworzenia warunków BHP, ekologicznych i ergonomicznych, 
– zapobiegania i likwidowania konfliktów w środowisku pracowniczym, 
– efektywnego i konstruktywnego porozumiewania się i odbierania informacji, 
– praktycznego przygotowania do realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych 
wynikających z roli instruktora praktycznej nauki zawodu, 
– wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy poprzez samokształcenie  
i samodoskonalenie. 

Egzamin 

Kurs kończy się egzaminem stacjonarnym.  

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej praktycznej. 

Uprawnienia i zaświadczenie 

Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin, otrzymają zaświadczenie ukończenia 
Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach 
usługowych (fryzjerskich, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach 
produkcyjnych. Uprawnienia są bezterminowe. 

Zaświadczenie wydaje się na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).  

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawiera: 
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1. imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia; 

2. numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL 
– numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość; 

3. nazwę kursu; 

4. wymiar godzin kształcenia na kursie; 

5. nazwę i adres podmiotu prowadzącego kurs; 

6. termin, w jakim odbył się kurs; 

7. datę wydania zaświadczenia; 

8. informację o zatwierdzeniu kursu przez Poznańskiego Kuratora Oświaty; 

9. numer zatwierdzenia kursu przez Poznańskiego Kuratora Oświaty. 
 

 


