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1. OPRACOWANIE innowacyjnego podejścia, programu
nauczania oraz programu stażu dla zawodu elektryk
w kluczowym dla partnerstwa obszarze:

• odnawialne źródła energii - OZE

(elektryk ze specjalnością: integracja systemów

energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej)

O3: electrician specializing in integration of energetic

systems in renewable energy devices

BFKK, FG, ZSE, USRV, HWK



Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

realizowane jest w oparciu o:

• Ustawę o Systemie Oświaty,
• Ustawę Prawo Oświatowe ( od 1.09.2017 r.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Rozporządzenie określa zawody w jakich może być prowadzone kształcenie w systemie oświaty,

typy szkół w jakich można kształcić, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwość

kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

podstawy programowej kształcenia w zawodach



Propozycję rozwiązań przygotowano w oparciu o:

• Autorski program nauczania w zawodzie technik elektryk (ZSE, 2012 r.)

• Przykładowy program nauczania w zawodzie technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej (KOWEZIU, 2012 r.)

• Przykładowy program nauczania w zawodzie technik energetyk (KOWEZIU,

2012 r.)

• Krajowy standard kompetencji zawodowych: monter urządzeń energii

odnawialnej [712614]

• Ustawę Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu

wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie

odnawialnych źródeł energii

• Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków prowadzenia działalności

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

• Analizę wyposażenia techno-dydaktycznego w ZSE



Analiza wyposażenia techno – dydaktycznego w Zespole Szkół

Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:

Wyposażenie techno-dydaktyczne, którym dysponuje ZSE pozwala

na prowadzenie dodatkowych zajęć z tematyki odnawialnych źródeł

energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych w formie teoretycznej

i pokazów praktycznych, które mogą być realizowane w pracowniach

CKP nr 1 oraz w pomieszczeniu „Mini elektrowni” fotowoltaicznej

i wiatrowej.

Szkoła posiada też platformę MOODLE, na której można umieścić kurs

Instalator systemów fotowoltaicznych.



od 2012 r. 



Komputerowy system monitorowania



INNOWACYJNE PODEJŚCIE
do kształcenia realizowanego w Zespole Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w zawodzie
technik elektryk pod kątem wprowadzenia specjalności:
integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii
odnawialnej – w zakresie systemów fotowoltaicznych wraz
z programem dodatkowego stażu, w oparciu o dualny system
kształcenia w tym zawodzie oraz rozwiązania informatyczne ICT .



Przegląd prognoz w zakresie polityki OZE:

Od kilku lat rynek fotowoltaiki rozwija się bardzo dynamicznie, według

danych Instytutu Energetyki Odnawialnej, tylko w I kwartale 2014 roku

w Polsce zainstalowano źródła fotowoltaiczne o mocy 6,6 MWp,

a do końca kwietnia 2015 zainstalowano kolejne 9MWp, co aktualnie

daje 40 MWp zainstalowanej mocy. Warto dodać, iż ceny ogniw

fotowoltaicznych wraz z montażem spadły w ciągu ostatnich 5 lat

o ponad 50 % i stale spadają, ponadto rośnie wydajność ogniw z 20

do 23% w przypadku monokrystalicznych ogniw PV, które wykorzystują

technologię n-type oraz IBC (Interdigital Back Contact), dzięki czemu

osiągają wydajność do 22,9%. i 15% sprawność.

Zdaniem ekspertów z firmy Roland Berger Strategy Consultants"”

„…Fotowoltaika może się stać katalizatorem rozwoju energetyki

rozproszonej.



Przegląd prognoz w zakresie polityki OZE (cd.)

W badaniach CEDEFOP3 z roku 2012 skupiono się na porównaniu

rozwoju gospodarek 8 krajów UE (Niemcy, Grecja, Włochy, Węgry,

Holandia, Słowacja, Finlandia i Wielka Brytania) wykorzystujących

zasoby w bardziej ekonomiczny sposób oraz ich wpływie na

zatrudnienie, a także na zagadnieniu: w jaki sposób szkolenia

zapewniają te umiejętności. Próba badawcza składa się z dziewięciu

zawodów ściśle związanych z poprawą efektywności wykorzystania

zasobów i środowiska, tj.:

• zawody z grupy wysoko wykwalifikowanej: technolog inżynierii

nanotechnologii i inżynier środowiska;

• zawody z grupy średnio wykwalifikowanej: audytor energetyczny,

inspektor emisji spalin pojazdów transportowych, monter izolacji,

elektryk, monter systemów fotowoltaicznych i blacharz;



WNIOSKI:
W świetle powyższego, z punktu widzenia ZSE najlepszym rozwiązaniem 

w ramach projektu „ecoZawód” była realizacja nowego programu 

nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla kluczowego 

zawodu związanego z zieloną gospodarką w Polsce w oparciu o: dualny 

system kształcenia w tym zawodzie oraz rozwiązania informatyczne ICT 

poprzez:

wprowadzenie w ZSE innowacji pedagogicznej 

dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK w obszarze: 

- odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze 

specjalnością: integracja systemów energetycznych 

w urządzeniach energii odnawialnej) w zakresie 

instalacji fotowoltaicznych



Efektami innowacji będzie:
• Zwiększenie efektywności nauczania oraz podniesienie atrakcyjności i jakości

kształcenia zawodowego w ZSE dzięki połączeniu teorii z praktyką

(współpraca z podmiotami zewnętrznymi)

• Zwiększenie szansy na rynku pracy ( odpowiedź na potrzeby rynku pracy

w zakresie tzw. „zielonych zawodów”)

• Propagowanie zielonych miejsc pracy.

• Uczniowie uzyskają wiedzę z zakresu szeroko rozumianych systemów

fotowoltaicznych, przygotują się do zdania w terminie 12 miesięcy

od ukończenia kursu, certyfikowanego egzaminu przed komisją powołaną

przez Prezesa UDT i uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie

kwalifikacji do instalowania odnawialnego źródła energii: systemów

fotowoltaicznych

• Zakończenie kursu objęte jest egzaminem końcowym oraz wydaniem

certyfikatów ukończenia każdej części kursu oraz certyfikatem kursu jako

całości – po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego.



Opis programu nauczania:

ecoZawód ELEKTRYK ze specjalnością:

integracja systemów energetycznych 

w urządzeniach energii odnawialnej 

– w zakresie systemów fotowoltaicznych



Program nauczania oparty na 

czterech modułach

zakres

I. moduł umiejętności 

ogólnozawodowych

1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP; PGD; JOZ; KPS; OMZ

2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 

elektryczno-elektronicznego

PKZ(E.a); PKZ(E.c)

II. moduł umiejętności

podstawowych dla zawodu

1. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych 

w  zawodzie technik elektryk  

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

2. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP; PGD; JOZ; KPS; OMZ

3. praktyka zawodowa (160h) w ramach realizacji podstawy

programowej kształcenia w zawodzie technik elektryk na podstawie 

autorskiego programu nauczania w zawodzie technik elektryk 

[311303] nr 21/12/ZTE



Uwagi do modułów I i II:

Efekty kształcenia zgodne z podstawą programową kształcenia 

w zawodzie technik elektryk 

Kształcenie realizowane na podstawie autorskiego programu nauczania 

w zawodzie technik elektryk [311303] nr 21/12/ZTE realizowanego 

w ZSE.

Powyższy program w ramach pracy Komisji 

Przedmiotów Zawodowych branży elektrycznej został 

„zazieleniony” poprzez uwypuklenie lub dodanie treści 

w wyodrębnionych przedmiotach zawodowych –

załącznik nr 1 „Zazieleniony program nauczania”

załącznik nr 2 „Zazieleniony” program praktyk 

obowiązkowych (160 godz. w klasie III)



III. moduł umiejętności 

specjalizacyjnych

KURS: Instalator systemów fotowoltaicznych - realizowany jako

kurs/szkolenie skierowane do chętnych uczniów kształcących się w zawodzie

technik elektryk . Kurs prowadzony w formie blended - learning we współpracy

z firmą/ przedsiębiorstwem/ zakładem przy wykorzystaniu platformy moodle.

Program kursu obejmuje 40h (x45min) i został opracowany na podstawie

przykładowego programu nauczania w zawodzie technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej [311930] – KOWEZIU; Krajowego

standardu kompetencji zawodowych: monter urządzeń energii odnawialnej

[712614] oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie

warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów

szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii - systemy fotowoltaiczne

PKZ(B.g) – wybrane efekty

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – wybrane

efekty

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

– wybrane efekty



Uwagi do modułu III:

Moduł umiejętności specjalizacyjnych realizowany  

w ramach opracowanej innowacji pedagogicznej 

polegającej na dodatkowej ofercie skierowanej do chętnych 

uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk 

klas II, III, IV. 

Program kursu „Instalator systemów fotowoltaicznych” 

– załącznik nr 3



IV. moduł praktyczny 

na bazie Dualnego 

Systemu Kształcenia

1. Praktyka zawodowa (160h) w ramach realizacji podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie technik elektryk na 

podstawie autorskiego programu nauczania w zawodzie technik 

elektryk [311303] nr 21/12/ZTE 

2. Staż zawodowy dodatkowy (40h) realizowany 

w firmie/zakładzie pracy/przedsiębiorstwie, specjalizującym 

się w projektowaniu, montażu, konserwowaniu, 

serwisowaniu systemów OZE w zakresie fotowoltaiki

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej –

wybrane efekty

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

– wybrane efekty



Programowa praktyka zawodowa. 

Wskazane jest, by uczniowie biorący udział w innowacji pedagogicznej wybrali 

firmę związaną z systemami fotowoltaicznymi 

– załącznik nr 2 „Zazieleniony” program praktyk obowiązkowych w ramach 

programu nauczania technik elektryk

Staż realizowany będzie w firmie CORAL.

Program stażu stanowi załącznik nr 4

Staż będzie realizowany poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi, 

najbardziej optymalnym terminem jest czas wakacji.

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest ukończenie z wynikiem pozytywnym  40h 

kursu w zakresie systemów fotowoltaicznych w ramach modułu umiejętności 

specjalizacyjnych – instalator systemów fotowoltaicznych



MOBILNOŚCI:

6 – 10.06.2016 r. – 20 uczniów i 10 nauczycieli z Niemiec 

i Włoch wizyta w Białymstoku w ZSE

6 – 10.10.2016 r. – 10 uczniów i 5 nauczycieli ZSE wizyta  

w COTTBUS



Mobility in Bialystok 6 – 10.06.2016 r.



Mobility in Cottbus  6 – 10.10.2016 r. 



Centrum Zawodowo-Technologiczne (BTZ) Schorbuser Weg 2 , 
w Cottbus Gallinchen,











Dobrze rozwinięty umysł, 

pasja do nauki i umiejętności 
praktycznego wykorzystania wiedzy, 

to nowe klucze do przyszłości.

(Raport Scans What Work Requires of Schools)



Jeszcze jedno stwierdzenie,
tym razem z wykładu Jacka Walkiewicza – „Pełna moc możliwości”.

„PASJA to PROFESJONALIZM,

a on daje JAKOŚĆ, która jest LUKSUSEM”.

Zatem bądźmy pasjonatami dającymi

Jakość edukacji, co przełoży się na luksus  

w oświacie.



Dziękuję za uwagę

Joanna Maksimiuk
______________________________

Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Białymstoku 


