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Egzamin zawodowy w pigułce
16.03.2021

Egzamin zawodowy w Formule 2019. Każdy już zdążył oswoić się z tym terminem,
ale czy wszyscy mieli już okazję zapoznać się z założeniami i zasadami nowego
egzaminu? Co się zmieniło w porównaniu do egzaminu w Formule 2017? Na co warto
zwrócić uwagę? Jaka jest organizacja egzaminu? Jak liczy się wynik? Jak pracować
z uczniami nad przygotowaniem do nowego egzaminu? Na te i wiele innych pytań
odpowiada przygotowany przez nas Przewodnik egzaminacyjny.

Czym dokładnie jest Przewodnik egzaminacyjny?
Przewodnik egzaminacyjny to materiał, który opisuje najważniejsze tematy
i zagadnienia związane z egzaminem zawodowym. Wyjaśnia najczęściej pojawiające
się pytania oraz sygnalizuje zmiany wprowadzone w dotychczasowych procedurach.
Jest to pomoc, która w łatwy sposób pozwoli na szybkie i jasne zrozumienie idei i zasad
nowego egzaminu zawodowego.
Przewodnik egzaminacyjny to zbiór najważniejszych informacji o egzaminie
zawodowym, z którym wszyscy uczniowie zmierzą się już niebawem. Tłumaczy
najważniejsze kwestie związane z egzaminem przeprowadzanym w Formule 2019.

Co znajduje się w Przewodniku egzaminacyjnym?
Dla lepszego zrozumienia całości podzieliliśmy go na następujące bloki tematyczne:
●

●

●

●

●

●

●

●

Najważniejsze zmiany w Formule 2019.
Obowiązek egzaminu zawodowego.
Organizacja i przebieg egzaminu.
Certyfikat kwalifikacji zawodowej i dyplom zawodowy.
Wynik egzaminu zawodowego.
Podstawy zwolnienia z egzaminu.
Egzaminatorzy, zespół nadzorujący przebieg egzaminu.
Część pisemna – typy zadań, elektroniczny system przeprowadzania egzaminu.

Przygotowany przez nas materiał przeprowadzi Cię od informacji wyjaśniających
podstawę programową 2019, przez kwestie związane z otrzymaniem certyfikatu
kwalifikacji zawodowej i dyplomu zawodowego, które wydaje OKE, aż po słowniczek
egzaminacyjny przedstawiający wszystkie kwalifikacje z podziałem na branże i nazwy
zawodu.
Sprawdź naszą pomoc przygotowaną specjalnie dla Ciebie i zapoznaj się
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z Przewodnikiem egzaminacyjnym.
Dołącz do Kształcimy zawodowo na Facebooku – poznawaj nowości, wymieniaj się
doświadczeniami, dziel się opiniami!
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