
24 marca 2023 roku 
godz. 11.00 - 15.00

Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64E, aula 218

I I  F O R U M  E D U K A C Y J N E
RENESANS KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego 

 
zapraszają 

dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół/placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół branżowych, 
pracodawców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia zawodowego 

na

pod honorowym patronatem Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, 
Łódzkiego Kuratora Oświaty i Instytutu Badań Edukacyjnych 



Doradztwo zawodowe szansą kariery zawodowej – dr Grażyna Cęcelek, profesor Akademii Nauk Stosowanych Stefana
Batorego 
Film promocyjny Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 w edukacji i Lifelong Learning (LLL) – Halina Cyrulska, Zastępca Dyrektora
Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
Od umiejętności do kwalifikacji – ZSK w praktyce – Martyna Kruszyńska-Ostrowska, dr Dorota Nawrat-Wyraz, Regionalne
Liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych
Edukacja zawodowa uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
Zespół Szkół w Głuchowie
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach
Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie 

 
PROGRAM II FORUM EDUKACYJNEGO

 
11.00-11.10 – Uroczyste otwarcie Forum przez Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Marzennę
                      Piwowar-Zrazek oraz JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, dr Elżbietę Stokowską-Zagdan, prof. ANSB

11.10-12.10  –  Część wykładowa

                         im. Janusza Korczaka w Skierniewicach – Małgorzata Karbowiak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
                        im. Janusza Korczaka w Skierniewicach, Bożena Wiercioch, zastępca dyrektora

12.10-12.25 – Przerwa kawowa

12.25-12.35 – Klasy patronackie – Adam Pawluk, Dyrektor ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. w Łowiczu

12.35-13.35 – Rozwój zawodowy uczniów w projektach międzynarodowych – prezentacja szkół:



Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
Zespół Szkół w Głuchowie
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach
Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach
Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach
Ochotnicze Hufce Pracy w Łowiczu, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej
Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach
Pracodawcy z powiatów łowickiego, skierniewickiego, rawskiego

13.35-14.30 – Przerwa kawowa połączona z przeglądem stoisk szkół, prezentujących się podczas II Forum oraz zwiedzanie Monoprofilowego
                       Centrum Symulacji Medycznej (Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, ul. Stefana Batorego 64F)

14.30-14.45 – Rola rodziców w planowaniu kariery zawodowej dziecka – Katarzyna Jochym, Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie
                
14.45-15.00 – Metafory kariery – społeczne oczekiwania a rzeczywistość rynku pracy – Kinga Kwiatkowska, Kierownik Biura Karier
                       Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego; dr Piotr Miller, Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Akademii 
                       Nauk Stosowanych Stefana Batorego 

12.30-14.45 – STREFA WARSZTATOWA – Zasady Planu Daltońskiego a kształtowanie kompetencji niezbędnych do przyszłego
                        funkcjonowania zawodowego – Emilia Leśniewska, Elżbieta Zaleta, Jagoda Przybysz, warsztaty  skierowane do nauczycieli 
                       oraz doradców zawodowych odbędą się w dwóch grupach: 1 grupa 12.30-13.30; 2 grupa 13.45-14.45

11.00-15.00 – STREFA WYSTAWOWA – Festiwal zawodów i kwalifikacji – prezentacja szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo 
                       Łódzkie oraz szkół/placówek oświatowych i instytucji z terenu powiatów łowickiego, skierniewickiego, rawskiego:



 

Informacje o gościach II Forum Edukacyjnego
 

dr Grażyna Cęcelek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. Pedagog, nauczyciel
akademicki, doradca edukacyjno-zawodowy, specjalista z zakresu umiejętności psychospołecznych, absolwentka oraz organizator wielu kierunków studiów
podyplomowych oraz szkoleń, kursów i warsztatów doskonalących umiejętności i kompetencje o charakterze psychologiczno-pedagogicznym. Autorka 
i współredaktorka 8 monografii pedagogicznych, 2 skryptów akademickich oraz około 150 artykułów naukowych z obszaru pedagogiki, pracy socjalnej,
bezpieczeństwa społecznego, doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji permanentnej, e-edukacji i pedagogiki medialnej – opublikowanych w polskich
i zagranicznych periodykach i monografiach naukowych. Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: nauczyciel i jego rola w procesie edukacji i wychowania,
funkcjonowanie szkoły jako środowiska uczenia się, bariery w dostępie do edukacji oraz instrumenty wyrównywania szans edukacyjnych, doradztwo
edukacyjno-zawodowe z uwzględnieniem modelu cyfrowego, bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży, edukacja permanentna, zagadnienia związane
z nowoczesną dydaktyką wykorzystującą formuły e-learning oraz blended learning w procesie edukacji.

Halina Cyrulska – zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w 2022 r. otrzymała tytuł Honorowy
Profesor Oświaty. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu, wieloletni pracownik
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, ewaluator, ekspert MEN. Trenerka KOWEZiU, współautorka publikacji szkoleniowych dla oświatowej kadry
kierowniczej w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Koordynatorka programów współfinansowanych z EFS. Czynny egzaminator 
w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania,
zarządzania oświatą i dydaktyki przedsiębiorczości, edukacji specjalnej z pedagogiką wspierającą.

 Zapisy poprzez wysłanie elektronicznego zgłoszenia (linki poniżej) do 18 marca 2023 r.
 

Zgłoś swój udział w II Forum Edukacyjnym
 

Zgłoś swój udział w warsztacie grupa nr 1 godz. 12.30-13.30
lub

Zgłoś swój udział w warsztacie grupa nr 2 godz. 13.45-14.45

Szczegółowe informacje: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
tel: 505 392 412 lub (46) 832 56 43, e-mail: crewl@creskierniewice.edu.pl

https://creskierniewice.edu.pl/ii-forum-edukacyjne/
https://creskierniewice.edu.pl/warsztat-grupa1/
https://creskierniewice.edu.pl/warsztat-grupa1/
https://creskierniewice.edu.pl/warsztat-grupa2/
mailto:crewl@creskierniewice.edu.pl


Martyna Kruszyńska-Ostrowska – główny specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim. Posiada doświadczenie w realizacji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji zdrowotnej i projektów dla branży 
life-science.

dr Dorota Nawrat-Wyraz – ekspert merytoryczny Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
w województwie łódzkim, ekspert MEiN w zakresie doradztwa zawodowego, wiceprzewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej,
członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Narodowego Forum Doradztwa Kariery, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie – prowadzi badania w zakresie
edukacji i rynku pracy.

Małgorzata Karbowiak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Skierniewicach, pedagog z wieloletnim doświadczeniem 
w zakresie wychowania przedszkolnego, resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Współautorka Galerii STO5 i autorka
innowacji "Mieszkanie Treningowe" w SOSW. Były ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego w zakresie resocjalizacji. Nauczyciel współpracujący z uczelniami
i prowadzący zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Autorka Zeszytów Metodycznych i artykułów publikowanych na łamach SMO oraz RCPS w Łodzi, realizatorka
szkoleń, konferencji, kursów z zakresu wychowania, profilaktyki, oligofrenopedagogiki o zasięgu miejskim, powiatowym i wojewódzkim.

Bożena Wiercioch – Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Skierniewicach. Odpowiada za funkcjonowanie szkół
ponadpodstawowych w SOSW. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny.
Nauczyciel akademicki w ANSB w Skierniewicach, koordynujący realizację przedmiotu: Diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 
z metodyką zajęć.

Adam Pawluk – Dyrektor Zakładu w Łowiczu w firmie ZPOW Agros Nova, spółki należącej do koncernu Grupy Maspex. Absolwent Politechniki Lubelskiej 
ze specjalnością Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego i Chemicznego. Innowator i prekursor nowych technologii przemysłu rolno-spożywczego 
w Polce. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w zarządzaniu zakładem przetwórstwa, ale także w zakresie konstrukcji i budowy maszyn, technologii produkcji
oraz zarządzania projektami. Z sukcesem organizował i nadzorował procesy wdrażania koncepcji Kaizen w zakładach spółki ZPOW Agros Nova.

Katarzyna Jochym – Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie, 25 lat związana ze szkolnictwem zawodowym, nauczycielka branży gastronomicznej, absolwentka
SGGW w Warszawie/Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji.

–



Kinga Kwiatkowska – doradca kariery, job – coach, nauczyciel akademicki, ekspert rynku pracy, trener, socjolog, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych
Stefana Batorego oraz Studium Podyplomowego Uniwersytetu SWPSw Warszawie w obszarze doradztwa zawodowego, edukacyjnego i job-coachingu.
Dyplomowany doradca edukacyjny i doradca kariery, job-coach specjalista w poradni rodzinnej Salomon w Łodzi. Certyfikowany trener, coach indywidualny,
grupowy i zespołowy. Pomysłodawca, autor i kierownik licznych projektów unijnych związanych z rozwojem kompetencji i aktywizacją zawodową. Specjalizuje 
się w tematach dotyczących odnalezienia sensu i satysfakcji w pracy, poszukiwania jakościowej zmiany w życiu zawodowym. Wspiera w określaniu ścieżki
zawodowej i rozwoju kariery, a także w tematach związanych z rozwojem osobistym, rozwojem kompetencji społecznych. Profesjonalizm w pracy z drugim
człowiekiem pogłębia i szlifuje na licznych szkoleniach między innymi z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Schematów, Dialogu Motywacyjnego.

dr Piotr Miller – prof. ANSB, trener, doradca kariery, nauczyciel akademicki, Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego w Akademii Nauk Stosowanych Stefana
Batorego, od wielu lat współpracujący z Uniwersytetem SWPS w Warszawie. Socjolog organizacji i zarządzania, specjalizujący się w problematyce zarządzania
zasobami ludzkimi, rynku pracy, współczesnych modeli karier zawodowych, rozwoju kompetencji zawodowych oraz tematyką brandingu personalnego. Od ponad
10 lat związany z Biurem Karier ANSB, gdzie zajmuje się m.in. poradnictwem zawodowym oraz organizacją i koordynowaniem różnych form rozwojowych 
i szkoleniowych dla studentów Uczelni.

Emilia Leśniewska – nauczycielka edukacji specjalnej oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawca grupy przedszkolnej z ponad 10-letnim stażem
pracy. Na co dzień związana z Przedszkolem Miejskim nr 152 w Łodzi. Od ponad 7 lat pracuje zgodnie z ideą planu daltońskiego, skutecznie inspirując 
i propagując koncepcję daltońską w środowisku lokalnym. 

Elżbieta Zaleta – od ponad 12 lat nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Związana zawodowo z Przedszkolem Miejskim 
nr 152 w Łodzi, gdzie pełniąc funkcję nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne oraz wychowawcy grupy realizuje koncepcję planu daltońskiego,
również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jagoda Przybysz – pedagożka wieku dziecięcego i wczesnoszkolnego, pedagożka rewalidacyjna, nauczycielka akademicka. Ponad 10-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi koncentruje wokół zagadnień związanych z rozwojem poznawczym dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, wsparciem dzieci i uczniów o SPE (w tym dzieci z doświadczeniem migracji lub obcojęzycznych) i nauczaniem języków obcych w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


