XII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy

"Rok przed dyplomem"
Regulamin XII Lubelskiego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem”.
1. Cele konkursu:
utrwalenia procedur egzaminu z kwalifikacji w zawodach;
pogłębienie znajomości wymagań na poszczególne kwalifikacje w zawodach*:
- technik technologii drewna (A.13),
- technik handlowiec (A.18),
- technik usług fryzjerskich (A.19),
- technik spedytor (A.28),
- technik logistyk (A.31),
- technik budownictwa (B.33),
- technik ekonomista (A.36),
- technik transportu kolejowego (A.44),
- technik urządzeń sanitarnych (B.9),
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22),
- technik elektronik (E.6),
- technik elektryk (E.8),
- technik informatyk (E.13),
- technik mechatronik (E.18),
- technik energetyk (E.22),
- technik energetyk transportu szynowego (E.25),
- technik pojazdów samochodowych (M.12),
- technik mechanik (M.19),
- technik mechanik (M.20),
- technik rolnik (R.16),
- technik architektury krajobrazu (R.22),
- kelner (T.10),
- technik hotelarstwa (T.12),
- technik żywienia i usług gastronomicznych (T.15).
*Lista zawodów może ulec zmianie w zależności od zainteresowania.

doskonalenie:
- prezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć
edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie,
- umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów,
- umiejętności przygotowania zadania praktycznego przez nauczyciela.
2. Adresaci:
- uczniowie klas III techników w zawodach wymienionych powyżej,
- nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.
3. Zgłoszenie:
Potwierdzoną przez szkołę kartę zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać
do 3 marca 2018 r. na adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5, z zaznaczeniem „Konkurs
zawodowy”. Można też wysłać skan karty zgłoszenia na adres zawodowy@lscdn.pl.

Zgłaszając uczniów do konkursu w określonej kwalifikacji, należy przesłać 15 pytań
testowych obejmujących zakres nauczania tej kwalifikacji. Pytania powinny być
podpisane imieniem i nazwiskiem przygotowującego je nauczyciela oraz nazwą szkoły
i przesłane w pliku doc lub docx (z odpowiedziami) na adres zawodowy@lscdn.pl
Pytania będą wykorzystane do tworzenia zestawu pytań na etap ogólnoszkolny.
W temacie e-mail proszę podać kod kwalifikacji i nazwę szkoły.
4. Organizacja konkursu:
konkurs dla uczniów
• składa się z dwóch etapów - szkolnego i międzyszkolnego;
konkurs dla nauczycieli
• składa się z jednego etapu - opracowanie zadania praktycznego dostosowanego do
kwalifikacji w zawodzie z zakresu nauki w kl. I – III technikum (zadanie,
rozwiązanie, klucz oceny);
Etap I konkursu dla uczniów - zadanie praktyczne.
Etap I przeprowadzony jest, w szkołach zgłoszonych do konkursu, przez szkolne
komisje konkursowe do 17 marca 2018 r., na podstawie własnego opracowanego
zadania praktycznego lub dostosowanych materiałów OKE, CKE.
Protokół po I etapie konkursu prosimy przesłać do 31 marca 2018 r. (nie należy
przesyłać zadania wykonywanego przez uczniów) na adres LSCDN w Lublinie.
Można też wysłać skan protokołu po I etapie na adres zawodowy@lscdn.pl.
Szkolni laureaci - 3 uczniów z najlepszymi wynikami dla danego zawodu w szkole,
weźmie udział w etapie regionalnym, reprezentując macierzystą placówkę.
W przypadku braku konkurencyjności zgłoszonego zawodu (zawód został zgłoszony
tylko przez jedną szkołę) decyzję o uczestnictwie uczniów w II etapie podejmie
komisja konkursowa. W przypadku gdy jedna szkoła zgłosiła dany zawód, w II etapie
uczniowie tej szkoły mogą ubiegać się jedynie o wyróżnienie.
Etap II – test zawodowy dla laureatów szkolnych, zostanie przeprowadzony 10 maja 2018 r.
w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
ul. Długa 6 w godz. 10:00-14:00
Reprezentacją uczniowską w czasie II etapu, będzie opiekował się, opiekun grupy –
przedstawiciel szkoły przystępującej do konkursu.
Konferencja podsumowująca wyniki konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 roku.
Szczegółowy harmonogram przebiegu II etapu i konferencji podsumowującej zostanie
przesłany do szkół elektronicznie oraz zamieszczony na stronie internetowej LSCDN.
Zadanie praktyczne przewidziane do oceny w konkursie dla nauczycieli,
opracowane przez nauczyciela lub zespół (zadanie z oznaczeniem kwalifikacji,
rozwiązanie i klucz oceny), zakodowane z zaklejoną kopertą z danymi autora, należy
przesłać do 31 marca 2018 r. na adres Lubelskie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5, z zaznaczeniem –
„Konkurs zawodowy”. Przesłane nowatorskie
zadania,
opracowane
przez
nauczycieli zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową
powołaną
przez
dyrektora LSCDN.

5. Zakres treści:
etap I – rozwiązanie zadania praktycznego, przygotowanego dla danego zawodu
i kwalifikacji, przez szkolne zespoły w oparciu o:
• wymagania podane w informatorze CKE o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie wymienione w punkcie pierwszym regulaminu;
• przykładowe zadania zamieszczone w publikacjach wydawniczych dostosowane do
kwalifikacji lub własne propozycje.
etap II – test zawodowy składający się z 40 pytań, obejmujący wiadomości
i umiejętności zapisane w wymaganiach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w odniesieniu do wskazanej kwalifikacji.
6. Podsumowanie:
Finaliści i laureaci oraz wyróżnieni nauczyciele otrzymają dyplomy na konferencji
podsumowującej, w czerwcu 2018 roku.
7. Organizatorzy:
- Ryszard Perkowski – konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, Lublin ul. Dominikańska 5; tel. 81- 53-292-41 w. 204;
- Bożena Jarmuł, doradca metodyczny z informatyki i informatycznych przedmiotów
zawodowych, Zespół Szkół Energetycznych, Lublin, ul. Długa 6, tel. 81-744-33-14;
- Agnieszka Kasperek, doradca metodyczny z przedmiotów gastronomicznych
i spożywczych, Zespół Szkół nr 5, Lublin ul. Elsnera 5, tel. 81-740-40-19;
- Ewa Dębska, doradca metodyczny z przedmiotów mechanicznych, samochodowych,
mechatronicznych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Lublin, ul. Magnoliowa 8, tel. 81-747-03-78
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży dla uczniów i nauczycieli przybyłych
na konkurs.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

