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WDRAŻANIE PROGRAMÓW MODUŁOWYCH 

Spotkanie edukacyjne dla nauczycieli kształcenia zawodowego 

 

Cele kształcenia 

Cel ogólny: 

 przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do wdrażania programu 

kształcenia o strukturze modułowej. 

Cele szczegółowe: 

nauczyciel: 

 dokonuje autodiagnozy wiedzy uczestników na temat struktury programów modułowych 

i pakietów edukacyjnych, 

 dokonuje analizy struktury programów modułowych, 

 identyfikuje elementy struktury programu modułowego, 

 opracowuje scenariusz zajęć dydaktycznych np. dla jednostki modułowej, 

 opracowuje elementy obudowy dydaktycznej dal jednostki modułowej. 

Pojęcia kluczowe: 

 istota kształcenia według programów modułowych, 

 moduł, 

 jednostka modułowa. 

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja. 

Formy pracy: praca grupowa – zróżnicowana, praca indywidualna – jednolita.  

Czas pracy: 3 godziny dydaktyczne. 

Środki dydaktyczne: komputer (laptop) z dostępem do Internetu 1 dla dwóch uczestników 

oraz dla prowadzącego spotkanie, rzutnik multimedialny, flipchart, flamastry. 

Materiały dla uczestników zajęć: dla grupy: wydruk wybranych elementów programu 

modułowego (plan nauczania, mapa dydaktyczna, program dla wybranego przedmiotu), 

wersje elektroniczne programu nauczania oraz ćwiczenia do wykonania. 

 



Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie (5 min.) 

Zapoznanie grupy z celami zajęć i organizacji pracy podczas zajęć. 

2. Przeprowadzenie ankiety (10 min.) 

Uprzedzamy uczestników, że ankieta ma na celu przypomnienie wiadomości jakie posiadają 

na temat programów modułowych. 

Po wprowadzeniu rozdajemy ankiety do wypełnienia, uczestnicy wypełniają ją  

i zostawiają do wykorzystania. 

Kwestionariusz ankiety – załącznik 1. 

3. Kształcenie w oparciu o programy modułowe (ok. 20 min.) 

 wykład wspomagany prezentacją multimedialną.  

W czasie wykładu należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

 konieczność wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym, jako konsekwencji 

przemian w gospodarce, 

 różnice między kształceniem przedmiotowym a modułowym, 

 budowę programów modułowych, 

 zmianę roli nauczyciela,  

 dominujące metody kształcenia, 

 tworzenie obudowy dydaktycznej. 

4. Analiza programu modułowego (15 min) 

Ćwiczenie 1 (załącznik 2) wykonywane indywidualnie  

Podsumowanie ćwiczenia. 

5. Ćwiczenia wykonywane w grupach (35 min.) 

Dokonujemy podziału uczestników na grupy grupy (2 – 4 osobowe) i przypisujemy 

odpowiednie oznaczenie A, B, C lub D. Każda z grup otrzymuje do wykonania ćwiczenie 

(załącznik 3). 

6. Prezentacja wypracowanych efektów (25 min.) 

Liderzy, wspomagani przez członków grupy prezentują efekty pracy. 

7. Dyskusja i podsumowanie (15 min.) 

Prowadzący zajęcia podsumowuje zajęcia odnosząc się do prac wykonanych przez grupy. 

8. Ewaluacja (5 min.) 

Ankieta ewaluacyjna (załącznik 4). 



Załącznik nr 1 

 

Sprawdź swoje wiadomości na temat programów modułowych  

 

1. Czy wiesz z jakich elementów składa się program modułowy? 

a. tak (podaj przykłady) 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………..………………………………………………… 

b. nie 

2. Czy znasz system kodowania modułów i jednostek modułowych? 

a. tak (podaj przykład) 

…....................………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………… 

b. nie 

3. Czy wiesz jakie jest powiązanie jednostki modułowej z procesem pracy? 

a. tak (podaj przykład) 

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………..…………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

………………..…………………………………………….………………………….. 

b. nie 

4. Czy wiesz co to jest mapa dydaktyczna programu? 

a. tak (wyjaśnij) 

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………….……… 

b. nie 

 

5. Czy potrafisz wymienić co najmniej 5 różnic między programami przedmiotowymi  

i modułowymi? 



a. tak (wymień) 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………….

……………….………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………………………….… 

b. nie 

6. Jakie według Ciebie metody prowadzenia zajęć najlepiej zastosować by ukształtować 

umiejętności zawodowe? 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… 

7. Czy potrafisz określić rolę nauczyciela w procesie kształcenia według programów 

modułowych? 

a. tak (podaj przykłady) 

…………………………………………………………………………………...………

……………………………………………..…………………………………….………

…………………………………………………………………………………...………

………..…………………………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………..…………………… 

b. nie 



Załącznik nr 2 

 

Ćwiczenie 

Program modułowy dla zawodu(nazwa i symbol zawodu) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Kwalifikacje w zawodzie (symbol i nazwa) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Planowane terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Elementy struktury programu 

Nazwa i symbol modułu Nazwa i symbol jednostki modułowej Liczba godzin 

na realizacje 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Kolejność realizacji modułów i jednostek modułowych 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



Załącznik nr 3 

Zadania dla grup 

Grupa A 

Proszę opracować propozycje 5 ćwiczeń ukierunkowanych na samokształcenie (według 

podanego wzoru) dla efektów kształcenia określonych w wybranej jednostce modułowej. 

Ćwiczenie dla uczniów (wzór) 

Treść ćwiczenia w formie polecenia  

Sposób wykonania ćwiczenia 

Wyposażenie stanowiska pracy: 

 

Grupa B 

Proszę opracować propozycje 10 zadań wielokrotnego wyboru do testu sumującego proces 

kształcenia w wybranej jednostce modułowej.  

 

Grupa C 

Proszę opracować przykładowy scenariusz zajęć dydaktycznych (wg wzoru) dla wybranej 

jednostki modułowej. 

Wzór scenariusza 

Temat 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Cel 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Cele: 

Zakładane efekty, uczestnik warsztatów będzie potrafił:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Treści  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Grupa docelowa 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Czas trwania konsultacji 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Metody i formy pracy 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Środki dydaktyczne 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grupa D 

Proszę opracować przykład zadania sumatywnego dla wybranej jednostki modułowej. 



Załącznik nr 4 

  

Ankieta ewaluacyjna szkolenia  

 

Data …………………………………………………….. 

Prowadzący:…………………………………………….. 

 

1. Czy udział w warsztatach pomógł uporządkować i poszerzyć Twoją wiedzę? 

TAK      NIE 

 

2. Czy przygotowane materiały pomagały w wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń? 

TAK      NIE 

 

3. Czy sposób prowadzenia zajęć sprzyjał współpracy i otwartej komunikacji? 

TAK      NIE 

 

4. Ocena spotkania edukacyjnego (w sakli od 1 – ocena najniższa do 5) 

1  2  3  4  5 

 

 


