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PROGRAM - 1 dzień 
szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 
projekt „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”  

 

20 listopada 2018 r. (wtorek) 

Hotel ZŁOTE ARKADY, ul. Boya - Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa 

10:00 – 11:00 
Rejestracja uczestników 

Kawa powitalna 

11:00 – 13:15 

Otwarcie i wprowadzenie do projektu „Nowa jakość zawodowych 
egzaminów w rzemiośle – II etap”  

Podstawowe założenia, rezultaty projektu „Nowa jakość egzaminów 
zawodowych w rzemiośle”  

 
Podstawa prawna działalności komisji egzaminacyjnych izb 
rzemieślniczych przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 

 
Organizacja komisji egzaminacyjnych izby rzemieślniczej – tryb i zasady 
przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 

13:15 – 14:00 Obiad (zakwaterowanie) 

14:00 – 16:00 

Zajęcia warsztatowe – praca w grupach 

Platforma EWR – nowe narzędzie w pracy izb rzemieślniczych i komisji 
egzaminacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów 
czeladniczych i mistrzowskich. 

16:00 - 16:15 Przerwa na kawę  

16:15 - 19:00 

Prawa i obowiązki osoby zdającej egzamin czeladniczy lub mistrzowski. 

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu; rola, zadania i obowiązki izby 
rzemieślniczej, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i jej członków. 

Warsztaty – praca w grupach 

 
Dokumentacja przebiegu egzaminu i ustalenie oceny końcowej – warsztaty 
– praca w grupach 

 
Proces oceniania zadań egzaminacyjnych: etap praktyczny, etap 
teoretyczny – warsztaty – praca w grupach 

 
Pytania odpowiedzi, konsultacje indywidualne 

(1 godz.) 

19:00 Kolacja (dla osób korzystających z hotelu) 
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PROGRAM - 2 dzień 
szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 
projekt „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”  

 

21 listopada 2018 r. (środa) 

Hotel ZŁOTE ARKADY, ul. Boya - Żeleńskiego 12, 42 - 200 Częstochowa 

 Śniadanie (dla osób korzystających z hotelu) 

8:00 – 8:30  
Rejestracja uczestników 

Kawa  

8:30 – 10:00 Zasady formułowania zadań egzaminacyjnych oraz kryteriów ich oceniania. 

 Przykłady zadań egzaminacyjnych: dobre i złe zadanie 

 Formułowanie zadań egzaminacyjnych – warsztaty – praca w grupach 

10:00 - 10:15 Przerwa na kawę 

10:15 - 12:15 

Wybrane zagadnienia z psychologii; reagowanie w trudnych sytuacjach, 
stres zdającego (absolwent szkoły i osoba dorosła), stres egzaminatora. 

Warsztaty – praca w grupach 

12:15 – 13:00 Obiad 

13:00 – 14:30 
Platforma EWR – przygotowanie egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego 

- warsztaty 

 

Podsumowanie szkolenia 

Wręczenie Zaświadczeń 

Zakończenie szkolenia  

 
 

 


