KONCEPCJA POLICEALNEJ SZKOŁY TEB EDUKACJA UNIKERUNKOWANA NA ROZWÓJ
SŁUCHACZA – 2016/20017.

Policealna Szkoła TEB Edukacja jako szkoła niepubliczna, posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oferuje
kształcenie na poziomie szkolnictwa policealnego.
Każdy słuchacz jest przygotowywany do egzaminu zawodowego z kwalifikacji w celu zakończenia nauki z
państwowym tytułem zawodowym.
Naszym celem jest kształcenie specjalistów w konkretnym zawodzie.
Szkoła działa od 1995 r. ( zmianie przez lata ulegała nazwa szkoły). Przez ten czas wykształciliśmy wielu
absolwentów, a nasza oferta edukacyjna, jak i zaplecze sprzętowe, systematycznie się powiększają. Stawiamy na
dynamiczny rozwój placówki i z satysfakcją oferujemy naukę na przyszłościowych kierunkach zgodnych z
trendami na rynku pracy. Umożliwiamy zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia w profesjonalnych warunkach.
Kierunki prowadzone w roku szkolnym 2016/2017 w Policealne Szkole TEB Edukacja:
- asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik BHP, technik informatyk,
technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik rachunkowości, technik administracji, opiekunka
dziecięca, technik weterynarii.
Szczegółowa charakterystyka każdego kierunku znajduje sie na: http://www.teb.pl/miasta/wroclaw/oferta/ , a
nasza szkoła przestawiona jest http://www.teb.pl/miasta/wroclaw/wirtualne-wycieczki/
Istotnym wsparciem dla rozwoju kariery naszych słuchaczy jest możliwość współpracy z pracodawcami za
pośrednictwem naszego Biura Karier, a przede wszystkim dzięki realizacji kształcenia zawodowego
praktycznego przy wielu zawodach u Pracodawców. Szkoła pomaga także swoim słuchaczom i pośredniczy w
znalezieniu praktyk zawodowych. TEB Edukacja organizuje szkolenia (Microsoft, Bielenda, Oceanic, Payot,
Perfect Lady, Joanna), pokazy informatyczne, kosmetyczne, dentystyczne i inne, po to, aby podnieść jakość
naszego nauczania i pomóc słuchaczom na rynku pracy. Organizujemy wyjścia na targi, wystawy. Organizujemy
ogólnopolskie wewnętrzne (w ramach naszych oddziałów) konkursy (TEBBeauty, DentalTEB, TEB-it).
Działania te dają także możliwość zdobycia wiedzy, kwalifikacji i dodatkowych certyfikatów.
Na co dzień słuchacze korzystają z niezwykle użytecznego narzędzia, jakim jest Ekstranet. Wewnętrzny portal
informacyjny, do którego można logować się z dowolnego miejsca i o każdej godzinie, zawiera komunikaty o
sprawach bieżących, wpłatach, dyżurach wykładowców czy aktualnych planach zajęć. Po zalogowaniu do
Ekstranetu, każdy słuchacz może nawiązać indywidualny/elektroniczny kontakt z Biurem Karier. Doradca
zawodowy z Biura Karier przeprowadzi ze słuchaczem telefoniczny test predyspozycji zawodowych oraz każdy
słuchacz będzie mógł skorzystać z dostępnych ofert pracy.
Dodatkowo prowadzimy własna, wrocławską stronę internetową na której zamieszczamy wszelkie niezbędne
informacja dla słuchacza np.: plany zajęć, harmonogram zjazdów, informacje o egzaminach z kwalifikacji oraz
wszelkie aktualności z życia szkoły. Adres strony: http://wroclaw.teb.pl/
Nowością jest w stosunku do koncepcji sprzed przede wszystkim poszerzenie dla słuchaczy pakietu
dodatkowych korzyści tzw. EDU BOX, który obejmuje m.in.: dostępno Office 365 w chmurze, darmowe
podręczniki wyd. Edikon, dostęp do wybranych kursów e-learningowych. Taki pakiet ma przygotować
słuchaczy jeszcze lepiej do przyszłej pracy zawodowej.
Słuchacz po skończonej edukacji w naszej szkole prócz oczywiście świadectwa ukończenia szkoły policealnej
oraz później (po zdanym egzaminie z kwalifikacji) świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wraz
z suplementami otrzymuje także referencje zawodowe.

Zasady wydawania referencji zawodowych
1.
2.

Referencje zawodowe otrzymuje absolwent szkoły policealnej.
Referencje zawodowe dotyczą umiejętności praktycznych nabytych w zakresie procesu kształcenia w
danym zawodzie.
3.
Referencje zawodowe wystawia Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami)
kształcenia zawodowego.
4.
Warunki niezbędne do uzyskania referencji:
- dla naboru 2015/2016
a)
uzyskanie średniej ocen z klasyfikacji końcowej nie niższej niż 4,75;
b)
uczestnictwo w minimum 80 % obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych;
c)
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze statutu szkoły/placówki
- dla naboru 2016/2017
a)
uzyskanie średniej ocen z klasyfikacji końcowej nie niższej niż 4,75;
b)
uczestnictwo w minimum 80 % obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych;
c)
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze statutu szkoły/placówki
5.

Referencje zawodowe są wydawane niezależnie od decyzji słuchacza w zakresie przystąpienia do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nasz cel to satysfakcja z kształcenia dla słuchaczy, ale także nauczycieli. To także zdobycie przez
słuchaczy wiedzy i umiejętności w konkretnym zawodzie, które na koniec edukacji będą poświadczone
zdobytym tytułem zawodowym.

