
Andrzej Żelasko 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP 

 

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU 

NAUCZANIA DLA ZAWODU 

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji tematu: 

Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa dyrektorzy szkół zawodowych coraz 

częściej podejmują decyzję o opracowaniu własnych lub modyfikacji istniejących programów 

nauczania dla zawodów. Zarówno tworzenie nowych programów jak i modyfikowania już 

istniejących wymaga od członków zespołu, który tego podejmie się znajomości prawa 

oświatowego i posiadania umiejętności wykonywania szeregu działań prowadzących do 

stworzenia programu nauczania spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole 

programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do 

użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz.752). 

 

Cele zajęć: 

uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 zidentyfikować przepisy prawa oświatowego dotyczące tworzenia i dopuszczania do 

użytku w szkole programów nauczania, 

 opracować zestawienie efektów kształcenia na podstawie podstawy programowej dla 

zawodu, 

 pogrupować efekty kształcenia, 

 wyodrębnić moduły i jednostki modułowe, 

 opracować zestawienie  uszczegółowionych efektów kształcenia, 

 opracować szkolny plan nauczania i mapę dydaktyczną programu, 

 opracować kartę jednostki modułowej, 

 opracować program nauczania dla zawodu. 

Pojęcia kluczowe: 

 prawo oświatowe, 

 podstawa programowa, 



 kwalifikacja, 

 efekty kształcenia, 

 moduł i jednostka modułowa, 

 modułowy program nauczania.  

Metody kształcenia: miniwykład, dyskusja. 

Forma pracy: praca w grupach. 

Czas pracy: 35 godzin dydaktycznych. 

Środki dydaktyczne: komputer i rzutnik multimedialny, ekran, stanowiska komputerowe 

z dostępem do internetu, akty prawa oświatowego, opracowane przez prowadzącego 

materiały do ćwiczeń. 

W celu przygotowania się do poprowadzenia zajęć należy: 

1. Zapoznać się z aktami prawa oświatowego opisującego ZMIANY.  

2. Przygotować miniwykłady po ok. 15 min na temat:  

- Podstawy prawne kształcenia modułowego. 

- Modułowy program nauczania − opracowanie. 

3. Przygotować prezentacje w programie Power Point do ilustracji miniwykładów. 

4. Przygotować materiały potrzebne do wykonywania zadań dla uczestników wg wykazu: 

- Tabela 1 − zestawienie efektów kształcenia 

- Tabela 2 Pogrupowane efekty kształcenia 

- Tabela 3. Plan nauczania do programu o strukturze modułowej  

- Tabelę 4. Uszczegółowione efekty kształcenia 

- Wzór karty jednostki modułowej 

- Ankietę ewaluacyjną. 

 

Przebieg zajęć 

1. Rozpoczęcie (10 min.) 

 Wzajemne przedstawienie się uczestników szkolenia, 

 Uświadomienie celów szkolenia, 

 Ustalenie harmonogramu  prac podczas zajęć.  

 

2. Miniwykład (25 min): 

a. Podstawy prawne tworzenia dokumentacji programowej. 

b. Budowa modułowego programu nauczania dla zawodu. 



3. Zadanie dla uczestników (ok. 30 godz.) 

Uczestników szkolenia dzielimy na zespoły kilkuosobowe (w zależności od liczebności grupy 

z uwzględnieniem znajomości zawodu). Każdy zespół otrzymuje zadanie stworzenia 

modułowego programu nauczania dla zawodu w zakresie jednej wybranej jednostki modułowej.  

Ćwiczenie 1: Opracowanie matrycy w wszystkimi efektami kształcenia (4 godz.) 

W tej części prowadzący rozdaje karty do wykonania ćwiczeń (tabela 1) dzieli jej 

uczestników na grupy liczące do 4 osób. Jeżeli jest możliwość pracy na komputerach, 

przekazuje kartę ćwiczenia w wersji elektronicznej. Uczestnicy wykonują ćwiczenie.  

 

Prowadzący wyjaśnia cel wykonania tego ćwiczenia. 

 

Sporządzenie tabeli z wszystkimi efektami kształcenia z podstawy programowej dla 

wybranego zawodu pozwoli na pogrupowanie ich w moduły (wzór tabeli 2). Które 

należy zakodować zgodnie z podanym przykładem, pozwoli to na kontrolę czy 

wszystkie efekty z podstawy programowej zostały umieszczone w programie. Tabela 

będzie też stanowić punkt wyjścia opracowywania programu do programu nauczania 

dla zawodu. 

Polecenie do ćwiczenia: 

Proszę sporządzić tabelę z wszystkimi efektami kształcenia z podstawy programowej 

dla zawodu …. 

 

Ćwiczenie 2: Grupowanie efektów kształcenia z podstawy programowej (4 godz.) 

W tej części prowadzący rozdaje karty do wykonania ćwiczeń (tabela 2) dzieli jej 

uczestników na grupy liczące do 4 osób. Jeżeli jest możliwość pracy na komputerach, 

prowadzący kopiuje kartę ćwiczenia na poszczególne komputery a uczestnicy 

w grupach pracują na komputerach. Uczestnicy wykonują ćwiczenie.  

 

Prowadzący wyjaśnia cel wykonania tego ćwiczenia w kontekście omawianych etapów 

pracy. 

 

Kolejnym krokiem jest grupowanie efektów kształcenia w przedmioty lub moduły,  

a następnie rozplanowanie ich na poszczególne semestry i wstępne przypisanie im 

liczby godzin.  

 



Ćwiczenie 3: Zestawienie wyodrębnionych modułów (4 godz.) 

W tej części prowadzący rozdaje karty do wykonania ćwiczeń (tabela 3) dzieli jej 

uczestników na grupy liczące do 4 osób. Jeżeli jest możliwość pracy na komputerach, 

prowadzący kopiuje kartę ćwiczenia na poszczególne komputery a uczestnicy 

w grupach pracują na komputerach. Uczestnicy wykonują ćwiczenie.  

Prowadzący przypomina (prezentacja) zasady kodowania modułów i jednostek 

modułowych, wskazuje także konieczność opracowanie mapy dydaktycznej 

(przykładowa mapa - załącznik), która będzie wskazywała kolejność realizacji modułów 

i jednostek modułowych. 

 

Polecenie do wykonania ćwiczenia: 

Proszę zestawić wyodrębnione moduły na podstawie opracowanej tabeli efektów 

kształcenia. Dla programu modułowego zastosować zasady kodowania modułów 

i jednostek modułowych. 

 

Ćwiczenie 4: Prowadzący przypomina część etapów prac „Od podstawy programowej do 

programu nauczania” (4 godz.) 

Prowadzący podkreśla, że wykonane ćwiczenia  prowadzą do opracowania szkolnego 

planu nauczania, który musi być zgodny z rozporządzeniem  w sprawie ramowych 

panów nauczania, a opracowana tabela 2, jest punktem wyjścia do kolejnych etapów 

prac prowadzących opracowywania programu nauczania. 

Zespół uczestników podejmuje decyzję w zakresie szkolnego planu nauczania, tj.: 

1 przyjmuje przykładowy szkolny plan nauczania dla zawodu (www.koweziu.edu.pl) 

2 ma opracowany lub opracowuje szkolny plan nauczania dla zawodu dostosowany do 

potrzeb szkoły 

3 modyfikuje przykładowy szkolny plan dla zawodu (www.koweziu.edu.pl). 

 

Ćwiczenie 5: Uszczegółowienie efektów kształcenia z podstawy programowej (4 godz.) 

W tej części prowadzący rozdaje karty do wykonania ćwiczeń (tabela 4). Jeżeli jest 

możliwość pracy na komputerach, prowadzący kopiuje kartę ćwiczenia na poszczególne 

komputery a uczestnicy w grupach pracują na komputerach. Uczestnicy wykonują 

ćwiczenie polegające na uszczegóławianiu efektów kształcenia z podstawy 

programowej.  

 



Prowadzący wyjaśnia cel wykonania tego ćwiczenia 

 

Ćwiczenie ma na celu przygotowanie uczestników do opracowania programu nauczania 

będących przedmiotem następnego ćwiczenia. Osoba prowadząca powinna 

przygotowywać przykładowe uszczegółowienia dla efektów właściwych dla zawodu lub 

skorzystać z przykładowego  programu nauczania zamieszczonego na stronie 

www.koweziu.edu.pl.   

Uszczegółowione efekty kształcenia należy formułować z zastosowaniem czasowników 

operacyjnych, w formie dokonanej, Uczeń potrafi: 

2 rozróżnić ... 

3 określić ... 

4 obliczyć … 

itd.  

 

Ćwiczenie 6: Konstruowanie programu nauczania dla zawodu (4 godz.) 

W tej części prowadzący przypomina zasady konstruowania modułowego programu 

nauczania i omawia sposób graficzny przedstawienia przebiegu kształcenia. Uczestnicy 

wykorzystując wcześniej opracowane materiały wykonują ćwiczenie. 

Polecenie do ćwiczenia: 

Proszę zaprojektować mapę dydaktyczną programu nauczania oraz zapisać w karcie 

pracy (załącznik) wybrane elementy programu nauczania dla zawodu 

……………………….. 

 

1. Proszę zaproponować         2.  fragment opisu zawodu ……………… 

Informacja o zawodzie  

 

 

 

 

 

Uzasadnienie potrzeby kształcenia  

w zawodzie 

 

 

 

 

Powiązanie zawodu z innymi zawodami 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 7: Opracowanie programu nauczania dla każdego modułu (6 godz.) 

Program nauczania zawierać będzie tyle zeszytów, ile wyodrębnionych zostało modułów 

w programie dla zawodu. 

Każdy zeszyt powinien zawierać nazwę modułu oraz nazwy jednostek modułowych 

właściwych dla tego modułu. 

Przed przystąpieniem do opracowywania programu dla jednostek modułowych trzeba 

podjąć decyzję o wyborze taksonomii celów. Zapisy związane z wybraną taksonomią 

konieczne będą w dalszych w pracach. 

Polecenie do ćwiczenia: 

Dla wybranej jednostki modułowej proszę opracować kartę jednostki modułowej 

zawierającą: 

 uszczegółowione efekty kształcenia, 

 poziom wymagań programowych dla każdego efektu kształcenia, 

 kategorię taksonomiczną dla każdego efektu kształcenia zgodną z taksonomią, 

 materiał kształcenia dla działu programowego/jednostki modułowej, 

 planowane zadania (ćwiczenia), 

 warunki osiągania założonych efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, 

zalecane metody dydaktyczne, formy organizacyjne, 

 propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia. 

 

  



1. Nazwa jednostki modułowej 1 (wpisać nazwę) 

 

Uszczegółowione efekty 

kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu 

zajęć potrafi .... 

(Powinny być zapisane, 
jako wymagania 
programowe stanowiące 
oczekiwane osiągnięcia 
uczniów. Powinny być 
zapisane w bezokoliczniku 
w formie dokonanej) 

Poziom wymagań 

programowych 

(P lub PP) 

Kategoria 

taksonomiczna 
Materiał kształcenia 

W tej części, 

w poszczególnych 

wierszach należy wpisać 

wszystkie 

uszczegółowione efekty 

kształcenia przypisane do 

działu 

programowego/jednostki 

modułowej 1. Powinny 

składać się z trzech 

elementów: 
1) jednoznacznego opisu 

zachowania ucznia 

(z użyciem 

czasowników 

operacyjnych, co 

uczeń wykona lub 

jakie działanie ucznia 

nauczyciel uzna za 

dowód osiągnięcia 

celu); 

2)  sytuacji 

sprawdzania 

(warunki, w których 

należy się 

spodziewać3) 

działania ucznia lub 

w których będzie ono 

obserwowalne); 

4)  kryteriów 

osiągnięć5) (poziom 

wykonania uznany za 

wystarczający) 

 

W tej części 
należy wpisać 
odpowiednio literę 
P lub PP zgodnie 
z dwupoziomowy
m modelem 
wymagań 

W tej części 
należy wpisać 
literę 
odpowiadającą 
wybranej 
taksonomii 
celów 

 



Planowane zadania (ćwiczenia) 

W tej części opiszcie zadania (ćwiczenia) proponowane dla jednostki modułowej 1 

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy 

organizacyjne 

W tej części należy opisać szczegółowo warunki realizacji kształcenia w zakresie działu 

programowego / jednostki modułowej 1, z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach w części III. W warunkach realizacji 

kształcenia w zawodzie 

 

4. Sesja − prezentacja wyników pracy w zespołach (ok. 15 min. na zespół) 

Liderzy grup prezentują wszystkim uczestnikom spotkania wyniki pracy swoich zespołów. 

Dyskusja nad zaprezentowanymi przez zespoły sposobami zapisu w dokumentacji przebiegu 

nauczania. 

 

5. Podsumowanie  (5 min.)  

Prowadzący zajęcia dokonuje podsumowania zajęć odnosząc się do zadań wykonanych przez 

uczestników i wskazując możliwe bariery i błędy najczęściej popełniane podczas wypełniania 

dokumentacji przebiegu nauczania. 

 

6. Ewaluacja (5 min.) 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
Tabela 1 Efekty kształcenia 

 
Nazwa grupy efektów 

kształcenia 

Efekty kształcenia  

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 

ń BHP (1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

BHP (2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających 

w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

BHP (3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 

 

 

 

łś PDG (1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

PDG (2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych 

osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG (3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

… 

 

 

 

 

ę JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację 

zadań zawodowych; 

JOZ (2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

JOZ (3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania 

typowych czynności zawodowych; 

… 

 

 

 

 

ł KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

… 

 

 

 

 

OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 

OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

… 

 

 

 

 



 

 

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do 

kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 

PKZ(X.y) W tej części wpisane będą wszystkie efekty kształcenia wspólne dla zawodów 

w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia 

w zawodzie lub grupie zawodów zgodnie z tabelą z rozporządzenia w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach, w części I. 

Przykład kodowania: 

PKZ(A.j)(1) …; 

gdzie: 

PKZ(A.j) – oznacza przypisaną do danego zawodu grupę efektów kształcenia 

wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących 

podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. Przykład dotyczy 

obszaru kształcenia A administracyjno-usługowego, j - kolejny zestaw efektów 

opisany w obszarze kształcenia   

(1) – kolejny zapisany efekt kształcenia 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie  

X.y. W tej części wpisane będą wszystkie efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodzie xxx zgodnie z tabelą z rozporządzenia w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach, w części I. 

Przykład kodowania: 

A.12.1 (1) …; 

gdzie: 

A.12. – kod kwalifikacji, przykład dotyczy kwalifikacji 12 z obszaru kształcenia 

administracyjno-usługowego 

1 – kolejny numer jednostki efektów kształcenia, wydzielonej w kwalifikacji 

(1) – kolejny efekt w danej jednostce efektów kształcenia 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Tabela 2 Pogrupowane efekty kształcenia 

 

  

klasa 

 I  II III 

I 

semest

r 

II 

seme

str 

I 

seme

str 

II 

seme

str 

I 

seme

str 

II 

seme

str 

A B C D 

 

        

        

        

        

        

        

ł… 

        

        

        

        

        

        

 

 



Załącznik nr 3 

 

Tabela 3. Plan nauczania do programu o strukturze modułowej 

 

  

Klasa 
Liczba godzin w cyklu 

kształcenia 

I II III IV tygodniowo łącznie 

1        

2        

…        

Łączna liczba godzin na kształcenie 

zawodowe 
      

Praktyki zawodowe w …. klasie … tygodnie  

 



Załącznik nr 4 

 

Tabela 4. Uszczegółowione efekty kształcenia 

 

Nazwa 

modułu / 

pracowni 

 

Efekty kształcenia z podstawy 

programowej 

 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

A B C 

ł 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ł 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


