Tworzenie programów modu?owych

W tek?cie przedstawiono w sposób do?? zwi?z?y, w jaki sposób nale?y przygotowa? program nauczania. Wi?cej
na ten temat mo?na znale?? w literaturze, podanej na ko?cu artyku?u.
1. Prace wst?pne
W poprzednich artyku?ach przedstawiono, w jaki sposób nale?y przygotowa? si? do tworzenia programu.
Warunkiem koniecznym do przygotowania programu nauczania jest stworzenie w pierwszej kolejno?ci szkolnego
planu nauczania do zawodu. Jest to zwi?zane przede wszystkim z korelacj? mi?dzy przedmiotami ogólnymi i
zawodowymi oraz z w?a?ciwym roz?o?eniem efektów kszta?cenia dla kwalifikacji, a co za tym idzie zaplanowaniu
egzaminu (lub egzaminów) w zakresie danej kwalifikacji.
Je?li wymaga przypomnienia, w jaki sposób nale?y przygotowa? szkolny plan nauczania, polecam zapoznanie si?
z artyku?em p.t.: „Modernizacja kszta?cenia zawodowego 2012 – Jak przygotowa? szkolny plan nauczania?”
umieszczonym na portalu.
W ramach prac wst?pnych nale?y równie? zastanowi? si?, w jaki sposób opisa? zawód i bran??, do której nale?y
zawód oraz sytuacj? osób zatrudnionych w tym zawodzie na lokalnym i globalnym rynku pracy. Nale?y równie?
zastanowi? si?, w jaki sposób opisa? potrzeb? kszta?cenia w danym zawodzie. B?dzie to mia?o wp?yw zarówno
na ofert? kszta?cenia, jak i na warunki, w jakich ta nauka b?dzie realizowana.
2. Prace nad rozbudow? programu
Plan nauczania – modu?owe kszta?cenie zawodowe
Je?li uda?o si? stworzy? szkolny plan nauczania uwzgl?dniaj?cy modu?owe kszta?cenie zawodowe, to tak
naprawd? najtrudniejsz? cz??? pracy nad programem mamy za sob?. Dlatego opracowanie planu jest tak wa?nym
elementem przy obecnej metodyce tworzenia programów kszta?cenia zawodowego. Poni?ej dla przypomnienia
przytocz? pewne wskazówki, które nale?y mie? na uwadze przy tworzeniu szkolnego planu nauczania
uwzgl?dniaj?cego kszta?cenie modu?owe.
Przy grupowaniu efektów kszta?cenia w modu?y i jednostki modu?owe nale?y mie? na uwadze aspekt
„domykania modu?ów” oraz kolejno?ci ich wyst?powania. Chodzi o to, aby we w?a?ciwej kolejno?ci by?y
realizowane efekty w?a?ciwe dla kwalifikacji (zgodnie z rozporz?dzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów)
oraz efekty wspólne (zgodnie z podstaw? programow? kszta?cenia w zawodach). O tym, czy modu?y
mog? by? realizowane równolegle, decyduje aspekt merytoryczny. Jednak ze wzgl?du na specyfik?
kszta?cenia modu?owego dopuszcza si? maksymalnie dwa modu?y realizowane równolegle. Wa?ne jest
równie?, aby modu? (lub modu?y) nie trwa?y przez prawie ca?y cykl kszta?cenia.
Pogrupowane efekty w?a?ciwe dla kwalifikacji przedstawione w tabeli efektów w planie modu?owym nie
mog? si? powtarza? (wyj?tki zosta?y opisane w poradniku dla autorów programów nauczania).
Liczba modu?ów powinna by? wywa?ona (od 3 do 7). Ka?dy modu? powinien sk?ada? si? z minimum 2
jednostek modu?owych.
W tabeli z planem nauczania uwzgl?dnia si? jedynie modu?y, natomiast w tabeli efektów rozpisuje si?
równie? jednostki modu?owe wraz z pogrupowanymi efektami kszta?cenia.
Na etapie grupowania efektów w modu?y i jednostki modu?owe niezb?dne jest u?o?enie relacji mi?dzy
modu?ami w dydaktycznej mapie modu?ów. To ona jest uzupe?nieniem planu i wskazuje kolejno??
realizacji modu?ów oraz jednostek modu?owych.
Nazwy modu?ów i jednostek modu?owych powinny by? zapisane „czynno?ciowo”, jako rzeczowniki
ods?owne z wykorzystaniem czasowników operacyjnych w formie niedokonanej np. wykonywanie,
organizowanie, sporz?dzanie. Rzeczownik ods?owny (odczasownikowy) tworzy si? przez dodanie do
rdzenia czasownika ko?cówki. Jako rzeczownik odpowiada na pytanie: kto? co? i oznacza nazw? jakiej?
czynno?ci lub stanu. Zwykle ko?czy si? w j?zyku polskim na “-cie” lub “– nie”, np.:
? czasownik: rozpocz??; rzeczownik ods?owny: rozpocz?cie,
? czasownik: pisa?; rzeczownik ods?owny: pisanie.
Nazwy modu?ów i jednostek modu?owych powinny by? dostosowane do zawodu i typu szko?y, np. w
przypadku zawodów z poziomu zasadniczej szko?y zawodowej nie mo?e wyst?pi? np. modu? o nazwie
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„organizowanie przedsi?biorstwa”, w technikum nie powinna pojawi? si? nazwa „zarz?dzanie
przedsi?biorstwem”. Nazwy modu?ów mog? wywodzi? si? wprost od zada? zawodowych zapisanych w
danym zawodzie w podstawie programowej kszta?cenia zawodowego.
Nazwy modu?ów powinny by? adekwatne do przypisanych im efektów kszta?cenia. Ponadto nazwy
jednostek modu?owych powinny by? w taki sposób skonstruowane, aby wskazywa?y na to, jaki b?dzie
efekt ko?cowy powsta?y w wyniku procesu kszta?cenia (produkt lub us?uga).
Liczba godzin przypadaj?ca na kszta?cenie zawodowe okre?lona w rozporz?dzeniu w sprawie ramowych
planów nauczania, dla kszta?cenia modu?owego jest uwzgl?dniania ??cznie (nie ma podzia?u na
kszta?cenie zawodowe teoretyczne i kszta?cenie zawodowe praktyczne).
Liczby godzin realizowane w danym module powinny by? roz?o?one równomiernie i ich realizacja
powinna by? zblokowana (nie mniej jak 4 godziny w tygodniowym cyklu kszta?cenia).
Nale?y równie? zweryfikowa?, czy w tabeli efektów godziny przydzielone do w?a?ciwych grup efektów
spe?niaj? minimum okre?lone w podstawie programowej dla danego zawodu.
W modu?owym planie nauczania, a konsekwentnie i w programie nale?y kodowa? modu?y i jednostki
modu?owe. Kod modu?u i jednostki sk?ada? si? b?dzie z symbolu cyfrowego zawodu, z symbolu
literowego oznaczaj?cego modu? (M) i jednostk? modu?ow? (J) oraz liczby oznaczaj?cej kolejny modu?
lub jednostk? modu?ow? (np. 522301. M1 – kod modu?u, 522301.M1.J2 – kod jednostki modu?owej).
Je?li w zawodach wyst?pi? wspólne modu?y i/lub jednostki modu?owe, nale?y dodatkowo w nawiasie
wpisa? symbole cyfrowe wszystkich zawodów, których dotycz? i oddzieli? je znakiem „/”.
Uszczegó?awianie efektów kszta?cenia
Po pogrupowaniu efektów nale?y je uszczegó?owi? w kontek?cie konkretnej jednostki modu?owej. Ka?dy
uszczegó?owiony efekt powinien mie? przypisany kod, wynikaj?cy z rozbudowania kodów efektów kszta?cenia z
podstawy programowej (do kodowania uszczegó?owionego efektu dodajemy kolejne liczby, zaczynaj?c od
1). Wi?cej na temat uszczegó?owiania i kodowania efektów mo?na przeczyta? w poradniku dla autorów
programów nauczania.
Opracowanie programu nauczania dla ka?dego modu?u i jednostki modu?owej (tzw. zeszytów)
Po wykonaniu poprzednich kroków nale?y szczegó?owo opisa? poszczególne jednostki modu?owe. Ze wzgl?du na
przysz?? wygod? skorzystania z programu proponuje si?, by program nauczania dla ka?dego modu?u by? w
osobnym zeszycie.
Przed przyst?pieniem do opracowywania programu dla modu?ów nale?y podj?? decyzj? o wyborze taksonomii
celów.
Opracowanie pe?nej wersji programu nauczania – proponowana struktura programu
Poni?ej proponuje si? nast?puj?c? struktur? modu?owego programu nauczania
Strona tytu?owa, zawieraj?ca
- nazw? zawodu, dla którego opracowano program wraz z symbolem cyfrowym zawodu,
- nazw? zawodu z podbudowy wraz z symbolem cyfrowym (je?li dotyczy),
-typ programu (np. o strukturze modu?owej).
Spis tre?ci, u?atwiaj?cy nawigacj? po dokumencie.
Typ szko?y, dla którego opracowano program. Nale?y wpisa? jeden z typów: zasadnicza szko?a
zawodowa, technikum lub szko?a policealna.
1. Typ programu – modu?owy.
2. Rodzaj programu – liniowy.
3. Autorzy, recenzenci i konsultanci programu nauczania – wpisa? imiona i nazwiska wraz z tytu?ami
naukowymi.
4. Podstawy prawne kszta?cenia zawodowego – nale?y wypisa? tu wszystkie dokumenty zwi?zane z
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modernizacj? kszta?cenia zawodowego oraz specyficzne dla danego zawodu lub bran?y (typowe
dokumenty wyst?puj?ce w programach zosta?y przedstawione w poradniku dla autorów programów
nauczania).
5. Cele ogólne kszta?cenia zawodowego – wi?cej na ten temat mo?na znale?? w poradniku dla
autorów programu nauczania.
6. Przedmioty rozszerzone w technikum – jak sama nazwa wskazuje ta cz??? dotyczy wy??cznie
programów opracowywanych dla technikum. W tej cz??ci nale?y wypisa? nazwy przedmiotów
ogólnokszta?c?cych, których kszta?cenie odbywa? si? b?dzie na poziomie rozszerzonym. Wi?cej
informacji na ten temat mo?na znale?? w poradniku dotycz?cym szkolnych planów nauczania.
7. Korelacja programu nauczania dla zawodu X z podstaw? programow? kszta?cenia ogólnego – tu
nale?y uzupe?ni? o cele kszta?cenia ogólnego, przedstawione w poradniku dla autorów programów
nauczania oraz opisa? korelacj? tre?ci z kszta?ceniem ogólnym polegaj?c? na wcze?niejszym osi?ganiu
efektów kszta?cenia w zakresie przedmiotów ogólnokszta?c?cych stanowi?cych podbudow? do
kszta?cenia w zawodzie.
8. Informacja o zawodzie X – nale?y tu wykorzysta? materia?y zgromadzone przy pracach wst?pnych
nad programem.
9. Uzasadnienie potrzeby kszta?cenia w zawodzie X – nale?y tu wykorzysta? materia?y zgromadzone
przy pracach wst?pnych nad programem.
10. Powi?zania zawodu X z innymi zawodami – tu nale?y wypisa? zawody o wspólnych kwalifikacjach
oraz o wspólnych efektach kszta?cenia w ramach obszaru kszta?cenia stanowi?ce podbudow? do
kszta?cenia w zawodzie lub grupie zawodów, wynikaj?ce z rozporz?dzenia w sprawie podstawy
programowej kszta?cenia w zawodach. Nale?y równie? tu uzupe?ni? o mo?liwo?ci uzyskiwania
dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kszta?cenia.
11. Cele szczegó?owe kszta?cenia w zawodzie X – w tej cz??ci nale?y poda? cele kszta?cenia
opisane w cz??ci III rozporz?dzenia w sprawie podstawy programowej kszta?cenia w zawodach.
12. Plan nauczania dla zawodu – w tej cz??ci powinna znale?? si? informacja dotycz?ca liczby
godzin wynikaj?ca z rozporz?dzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla okre?lonego typu
szko?y. Informacja powinna by? uzupe?niona o komentarz zwi?zany ze specyfik? kszta?cenia
modu?owego (brak podzia?u godzin na kszta?cenie teoretyczne i praktyczne).
Po informacji powinna by? umieszczona tabela z opracowanym wcze?niej planem nauczania. Plan
nale?y uzupe?ni? o informacj? zwi?zan? z praktykami (dla technikum). Pod planem powinny znale?? si?
legenda oraz informacja o tym, kiedy odbywaj? si? egzaminy do poszczególnych kwalifikacji.
Pod tabel? z planem nale?y umie?ci? wykaz modu?ów i jednostek modu?owych, wraz z
przydzielonymi godzinami. W wykazie oprócz nazw modu?ów i jednostek modu?owych nale?y poda? ich
kody, zgodnie z ustaleniami zawartymi w poradniku dla autorów programu nauczania.
Pod tabel? z wykazem modu?ów i jednostek modu?owych powinna znale?? si? dydaktyczna mapa
uwzgl?dniaj?ca modu?y i jednostki modu?owe. W mapie powinny wyst?powa? wy??cznie kody modu?ów
i jednostek modu?owych (bez nazw), zgodnie z ustaleniami zawartymi w poradniku dla autorów programu
nauczania.
13. Programy nauczania dla poszczególnych modu?ów – w tej cz??ci na pocz?tku nale?y wypisa?
informacj? o przyj?tej taksonomii oraz wypisa? nazwy i kody wszystkich modu?ów wraz z przydzielonymi
godzinami.
Nast?pnie program dla ka?dego modu?u powinien zawiera?:
- uszczegó?owione efekty kszta?cenia,

- poziom wymaga? programowych dla ka?dego efektu kszta?cenia,
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- materia? kszta?cenia dla jednostki modu?owej,
- planowane zadania (?wiczenia) – tu nale?y wybra? najbardziej reprezentatywne zadanie
podsumowuj?ce ca?? jednostk? modu?ow?,
- warunki osi?gania za?o?onych efektów kszta?cenia (tu nale?y opisa? szczegó?owo warunki
realizacji kszta?cenia w zakresie jednostki modu?owej z uwzgl?dnieniem zapisów rozporz?dzenia w
sprawie podstawy programowej kszta?cenia w zawodach w cz??ci III), w tym ?rodki
dydaktyczne (niezb?dne do osi?gni?cia przez uczniów zak?adanych efektów kszta?cenia oraz
przeprowadzenia zaplanowanych zada?), zalecane metody dydaktyczne (najbardziej reprezentatywne i
charakterystyczne dla danej jednostki modu?owej), formy organizacyjne (podzia? na grupy, propozycje
wielko?ci grup, w jakich mog? odbywa? si? poszczególne zaj?cia),
- propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kszta?cenia (w ramach jednostki
modu?owej, wraz z krótkim uzasadnieniem),
- formy indywidualizacji pracy uczniów (uwzgl?dniaj?ce dostosowanie warunków, ?rodków, metod i
form kszta?cenia do potrzeb ucznia oraz do mo?liwo?ci ucznia – zapisy nie powinny by? zbyt ogólne, ale
?ci?le powi?zane z dan? jednostk? modu?ow?).
14. Projekt ewaluacji programu – tu powinny si? znale?? informacje, w jaki sposób przewiduje si?
ewaluacj? programu w trakcie jego wdra?ania i realizacji.
Za??czniki
Za??cznik 1. Efekty kszta?cenia dla zawodu X zapisane w rozporz?dzeniu w sprawie podstawy
programowej kszta?cenia w zawodach (tabela 1),
Za??cznik 2. Pogrupowane efekty kszta?cenia (tabela 2) – na podstawie opracowanego

planu nauczania,
Za??cznik 3. Uszczegó?owione efekty kszta?cenia

(tabela 4) – dla wszystkich jednostek

modu?owych wyst?puj?cych w programie.
3. Weryfikacja – sprawdzenie kompletno?ci i poprawno?ci programu nauczania.
W poradniku dla autorów nauczania przedstawiono propozycj? sprawdzania kompletno?ci programu pod k?tem
zawarto?ci wszystkich elementów oraz pod k?tem w?a?ciwych zapisów rozporz?dze?. Polecamy zapoznanie si? z
t? metod?.

Przyk?adowe modu?owe programy nauczania s? sukcesywnie zamieszczanie na stronie KOWEZiU i b?d?
docelowo równie? dost?pne na stronach naszego portalu.

Artyku? powsta? na podstawie:
- poradnika dla autorów programu nauczania p.t.: „Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku”,
- poradnika dla autorów szkolnych planów nauczania p.t.: „Jak opracowa? szkolny plan nauczania w oparciu o
nowe podstawy programowe kszta?cenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?”,
- przewodnika dla nauczycieli dotycz?cego korelacji p.t.: „Przewodnik dla nauczycieli w zakresie prowadzenia
korelacji przedmiotów ogólnych i zawodowych”.
Wszystkie poradniki dost?pne s? na stronie KOWEZiU oraz po klikni?ciu wybranej ok?adki.
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