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Od autora
Z kszta³ceniem zawodowym opartym na modu³owych programach szkoleñ spotka³em siê podczas realizacji projektu Banku Œwiatowego „TOR#9 Szkolenie Doros³ych”, w roku 1994. Wspó³praca z ekspertami z Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy, a zw³aszcza bezpoœrednie spotkania robocze z autorami
programów opracowywanych w ramach tego projektu pozwoli³y mi nie tylko dok³adnie poznaæ metodologiê tworzenia programów opartych na koncepcji Modu³ów Umiejêtnoœci Zawodowych MES (ang. Modules of Employable Skills), ale tak¿e wspó³pracowaæ wraz z innymi ekspertami przy dostosowaniu tej koncepcji do polskich warunków.
Treœæ niniejszego opracowania oparta jest na analizie 88 programów (bez
programu „Projektowanie, realizacja i ewaluacja modu³owych programów
szkolenia zawodowego”), opracowanych w ramach projektu PHARE 2000
„Krajowy system szkolenia zawodowego”, które recenzowa³em pod wzglêdem metodycznym i formalnym. W programach wykonanych w ramach
tego projektu autorzy zastosowali wiele pomys³ów poprawiaj¹cych zawartoœæ
programów wczeœniej opracowanych, ale te¿ nie ustrzegli siê b³êdów. Poprawianie tych b³êdów, ich dog³êbna analiza przeprowadzana z autorami programów, umo¿liwi³a zebranie pewnych spostrze¿eñ, którymi chcê siê z Pañstwem podzieliæ. Mam nadziejê, ¿e uwagi zawarte w tym opracowaniu pozwol¹ poprawiæ jakoœæ przysz³ych programów modu³owych opartych na
metodologii MES.
W opracowaniu zawarte s¹ równie¿ wskazówki u³atwiaj¹ce, mam nadziejê,
wdro¿enie opracowanych programów.
Kszta³cenie doros³ych opieraæ siê bêdzie coraz czêœciej na programach
modu³owych, gdy¿ takie rozwi¹zanie jest szans¹ na skuteczne i szybkie przeszkolenie chêtnych do podwy¿szenia swoich kwalifikacji lub do przekwalifikowania.
Programy modu³owe coraz szerzej wchodz¹ tak¿e do systemu szkolnego.
Mam nadziejê, ¿e bêd¹ dominuj¹ce w kszta³ceniu w szko³ach policealnych
i wykorzysta siê je w przygotowaniu zawodowym zdobywanym w liceach
profilowanych.
Andrzej Brejnak
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1. Wstêp, historia MES w Polsce
Kszta³cenie oparte na programach modu³owych pojawi³o siê w Polsce
w latach 90-tych ubieg³ego wieku. Wraz z nawi¹zaniem kontaktów z krajami zachodnimi i pojawieniem siê projektów z funduszy pomocowych nastêpowa³ przep³yw informacji o ró¿nych sposobach organizacji procesu
kszta³cenia m³odzie¿y i doros³ych. Wówczas to w podziale treœci kszta³cenia
pojawi³y siê po raz pierwszy modu³y.
Program PHARE o nazwie UPET – IMPROVE przewidziany dla kszta³cenia w szko³ach zawodowych by³ pierwszym, który wprowadzi³ podzia³ na
modu³y treœci zapisanych w przedmiotach nauczania. Taki podzia³ nie burzy³ porz¹dku kszta³cenia wed³ug przedmiotów nauczania. W ramach programu PHARE UPET – IMPROVE w latach 1993-1996 zmodernizowano
i wdro¿ono w 35 œrednich szko³ach zawodowych dokumentacje programowe dla 27 zawodów szerokoprofilowych.
W tym samym czasie realizowany by³ przez ówczesne Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej projekt finansowany z po¿yczki Banku Œwiatowego
„TOR#9 Szkolenie doros³ych”. Opiekê metodologiczn¹ nad projektem powierzono Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Eksperci MOP zaproponowali, aby programy szkoleñ dla doros³ych opracowane zosta³y w oparciu o koncepcjê Modu³ów Umiejêtnoœci Zawodowych MES (ang. Modules of Employable Skills) – zgodnie z któr¹ wydziela siê z zakresu pracy zadania zawodowe –
jednostki modu³owe.
Opracowana zosta³a procedura tworzenia programów sk³adaj¹ca siê z 10
faz. W czasie opracowywania ka¿dej fazy autorzy wype³niali przygotowane
wczeœniej formularze – dokumenty programu. Uk³ad faz tworzenia programu
i poszczególne jego dokumenty umo¿liwia³y „przejœcie” od opisu pracy, poprzez wyodrêbnienie rzeczywistych zadañ zawodowych – jednostek modu³owych, do opisu sytuacji dydaktycznej pozwalaj¹cej przygotowaæ uczestnika
szkolenia do wykonania tych zadañ. Na dokumenty programu sk³ada³y siê
tak¿e konspekty zajêæ – jednostek szkoleniowych wraz ze sprawdzianami
i materia³ami zawieraj¹cymi treœci merytoryczne przyporz¹dkowane do danej jednostki. Tak szczegó³owe opracowanie programu szkolenia u³atwia póŸniejsze przygotowanie siê do zajêæ nauczyciela, ale powoduje tak¿e, ¿e programy maj¹ znaczn¹ objêtoœæ.
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Dokumentacje programowe opracowane zosta³y przez zespo³y autorów
(ponad 200 nauczycieli) uprzednio przeszkolonych w zakresie konstruowania programów modu³owych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy.
Efektem projektu „TOR#9 Szkolenie doros³ych” s¹ opracowane wed³ug
koncepcji MES modu³owe programy szkolenia dla 21 obszarów zawodowych.
Dane liczbowe dotycz¹ce jednostek modu³owych i jednostek szkoleniowych w poszczególnych obszarach zawodowych pokazuje tabela nr 1 zamieszczona poni¿ej.
Opracowane programy modu³owe zosta³y nastêpnie pilota¿owo przetestowane w 1997 roku w 14 instytucjach szkoleniowych – tzw. Instytucjach
Wiod¹cych dla projektu. Instytucje te zosta³y, stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z treœci zamieszczonych w programach, wyposa¿one w nowoczesny sprzêt umo¿liwiaj¹cy pe³n¹ realizacjê szkolenia.
Dokumentacja programowa zgromadzona jest w formie drukowanej oraz
elektronicznej. Ca³a dokumentacja programowa zosta³a tak¿e w 1997 roku
przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do wykorzystania w przygotowaniu koncepcji reformy programowej szkolnictwa zawodowego
i modernizacji treœci oraz metod kszta³cenia w formach szkolnych.
Wykorzystuj¹c doœwiadczenia zdobyte przy opracowywaniu programów
szkoleñ w projekcie „TOR#9” niektóre grupy autorów podjê³y prace nad
opracowaniem programów szkolnych, opartych na podziale treœci kszta³cenia na jednostki modu³owe, zgodnie z metodologi¹ MES. Pierwsze takie programy zosta³y zatwierdzone przez MEN ju¿ w 1999 roku. By³y to programy
dla szko³y zasadniczej dla zawodów:
z Murarz – symbol cyfrowy 712[06]; Nr programu 712[06] /SZ/ MEN / REA
/1999. 06. 21
z Mechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 723[04]; Nr programu 723[04] /SZ/ MEN / WK£ / 1999. 09. 27.
W roku 2001 i 2002 opracowane zosta³y na zlecenie MEN programy
modu³owe dla ponad 30 zawodów. Wszystkie te programy figuruj¹ na liœcie
programów zalecanych przez MENiS1.
Od roku 2000 realizowany by³ przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej projekt PHARE 2000 „Krajowy system szkolenia zawodowego”. Od
paŸdziernika 2002 r. , po wyborze wykonawcy (konsorcjum GET-DEMOSDORADCA), w fazê realizacji wesz³a druga czêœæ Projektu, obejmuj¹ca trzy
komponenty:
z Komponent 1 – Statystyka kszta³cenia ustawicznego – który mia³ na celu
powiêkszenie bazy informacyjnej i udoskonalenie narzêdzi statystyki
publicznej w obszarze kszta³cenia ustawicznego;
z Komponent 2 – Standardy kwalifikacji zawodowych – który mia³ na celu
opracowanie i upowszechnienie zbioru 40 krajowych standardów kwali1

Strona internetowa MENIS http://www.men.waw./aktual/programy/
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fikacji zawodowych, opartych o analizê wymogów stanowisk pracy, oraz
opracowanie propozycji rozwi¹zañ organizacyjno-prawnych okreœlaj¹cych tryb tworzenia, zatwierdzania i wykorzystywania krajowych standardów kwalifikacji zawodowych;
Tabela nr 1. Obszary zawodowe i dane liczbowe o dokumentacji programów opracowanych
zgodnie z koncepcj¹ MES2 w ramach projektu „TOR#9 Szkolenie doros³ych”
Lp.

Liczba
Liczba
Liczba
Obszar zawodowy / Instytucja opracowuj¹ca
Liczba
zakresów
jednostek
jednostek
i wdra¿aj¹ca modu³owe programy szkolenia zawodowego
stron
pracy
modu³owych szkoleniowych

1. spawanie - ZDZ Warszawa

6

65

136

1731

2. mechanika pojazdowa - ZDZ £ódŸ

5

111

370

3727

3. elektryka i elektronika samochodowa - ZDZ £ódŸ

8

22

76

1286

13

102

422

3480

5. obs³uga i naprawa maszyn rolniczych - ZDZ £ódŸ

6

68

287

3190

5. CNC i CAD-CAM - ZST Miko³ów

9

27

503

4606

1

27

159

1111

8. us³ugi sekretarskie - ZDZ Rzeszów

1

15

84

770

9. rachunkowoœæ, finanse, ksiêgowoœæ - ZDZ Rzeszów

5

49

263

1870

103

534

5363

4.

7.

elektroenergetyka i elektronika przemys³owa - ZSZ nr 2
Starachowice

informatyka, konserwacja sprzêtu komputerowego Karolex Gi¿ycko

10. handel i marketing - CKU Krosno

17

organizacja i zarz¹dzanie ma³ymi przedsiêbiorstwami 11.
CKU Krosno

15

12.

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
i samozatrudnienie - CKU Krosno

14

13. rolnictwo - OSZ KW OHP Szczecin

1

37

145

1481

14. ochrona œrodowiska, ekologia - OSZ KW OHP Szczecin

4

39

228

2261

15. hotelarstwo, agroturystyka, pensjonaty - ZSE nr 2 Szczecin

4

60

199

2100

16. catering (us³ugi gastronomiczne) - OSZ KW OHP Pleszew

5

65

264

2575

17. turystyka i organizacja podró¿y - ZDZ Ustroñ

4

24

158

924

18. budownictwo i us³ugi budowlane - ZDZ TOruñ

3

51

167

2835

19. hydraulika i monta¿ ruroci¹gów - ZDZ Toruñ

4

24

64

1779

20. instalacje co - ZDZ Toruñ

9

38

113

4107

21. krawiectwo - ZDZ Gorzów Wielkopolski

4

38

195

2175

138

965

4367

47371

razem

2

•ród³o: Informator o programach modu³owych dla szkolenia zawodowego. MPiPS, Projekt „TOR#9,
Szkolenie doros³ych”, Warszawa 1997.
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z Komponent 3 – Modu³owe programy szkoleñ dla rynku pracy – który

mia³ na celu opracowanie/ aktualizacjê i upowszechnienie modu³owych
programów szkolenia zawodowego, opartych na MOP-owskiej koncepcji
Modu³ów Umiejêtnoœci Zawodowych.
W ramach projektu PHARE 2000 opracowanych zosta³o 89 modu³owych
programów szkolenia zawodowego do okreœlonych przez ówczesne MGPiPS
zawodów. Do ich wyboru pos³u¿y³y nastêpuj¹ce kryteria:
z zapotrzebowanie na rynku pracy (propozycje zg³aszane przez urzêdy pracy);
z mo¿liwoœæ samozatrudnienia lub zatrudnienia w sektorze us³ug, w tym
na obszarach wiejskich;
z rozwijanie i uaktualnienie dotychczas realizowanych szkoleñ modu³owych.
Obszary zawodowe i dane liczbowe o dokumentacji programów opracowanych podczas realizacji projektu PHARE 2000 przedstawiono w tabeli nr 2,
a listê zawodów i programów – w tabeli 3.
Tabela nr 2. Obszary zawodowe i dane liczbowe o dokumentacji programów opracowanych
w ramach projektu PHARE 2000 3
Lp.

Liczba zakresów Liczba jednostek Liczba jednostek Liczba
pracy
modu³owych
szkoleniowych stron

Obszar zawodowy

1. Budownictwo

16

101

356

5720

2. Obs³uga maszyn i urz¹dzeñ

6

43

173

2430

3. Elektryka, energetyka przemys³owa

4

36

119

2010

4. Elektronika - us³ugi

3

20

64

1390

5. Obs³uga komputera, informatyka, mechatronika

13

82

309

5270

7. Obs³uga pojazdów samochodowych, transport

5

41

137

2570

8. Ochrona

2

9

35

770

9. Poligrafia

1

8

36

590

10. Rachunkowoœæ, ksiêgowoœæ, finanse

10

40

199

3310

11. Obs³uga administracyjno-biurowa

1

6

18

450

12. Handel

5

25

107

1930

13. Gastronomia i turystyka

4

25

97

1900

3

22

95

1280

15. Us³ugi osobiste i us³ugi drobne

9

45

212

3105

16. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

2

10

46

920

17. Administracja, rozwój regionów

5

31

136

2800

89

544

2139

36445

14.

Prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
zarz¹dzanie ma³¹ firm¹

razem

3

Projekt PHARE „Krajowy system…” Raport koñcowy, MGPiS, Warszawa, styczeñ 2004
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Tabela nr 3. Lista zawodów i specjalnoœci (zakresów pracy), dla których przygotowane zosta³y
w Projekcie PHARE 2000 modu³owe programy szkolenia zawodowego
Lp.

Nazwa oraz kod zawodu/specjalnoœci wraz z nazw¹ zakresu pracy – programu szkolenia

Budownictwo
1. Murarz/Tynkarz (712102/713302) - Wykonywanie robót murarskich w zakresie stanu surowego budynku
2. Posadzkarz/Glazurnik (713203/713201) - Roboty posadzkarskie
3. Malarz-tapeciarz (714103) - Roboty malarskie
4. Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie (713901) - Wykonywanie dociepleñ budynków
5. Monter izolacji budowlanych (713401) - Roboty izolacyjne w budownictwie
6. Dekarz 713101 - Roboty dekarskie
7. Betoniarz-zbrojarz (712202) - Roboty betoniarsko-zbrojarskie w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym
8. Brukarz/Kamieniarz (712401/711301) - Roboty brukarskie
9. Cieœla (712301) - Wykonywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych budynku
10. Stolarz budowlany (712302) - Monta¿ drzwi i okien
11.

Uk³adacz nawierzchni drogowych (712404) - Wykonywanie podbudów nawierzchni drogowych oraz
nawierzchni z elementów brukarskich

12. Monter instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (713604) - Roboty instalacyjne wodoci¹gowe i kanalizacyjne
13. Monter sieci gazowych (713703) - Monta¿ rur gazowych z polietylenu
14. Œlusarz/Œlusarz narzêdziowy (722204/722206) - Wykonywanie przedmiotów u¿ytecznych zgodnie z dokumentacj¹
15. Spawacz rêczny gazowy (721202) - Spawanie rêczne acetylenowo-tlenowe materia³ów grupy W01
16. Spawacz rêczny ³ukiem elektrycznym (721203) - Spawanie rêczne elektrod¹ otulon¹ materia³ów grupy W01

Obs³uga maszyn i urz¹dzeñ
17.

Operator maszyn drogowych/Operator sprzêtu do robót ziemnych (833202/833204) - Praca spycharkami
o mocy silnika do 110 kW - klasa III uprawnieñ

18. Drwal/ Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy (631101/814102) - Pozyskiwanie i przecieranie drewna okr¹g³ego
19.
20.
21.
22.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (821107), w tym:
- Operator frezarek sterowanych numerycznie
- Operator tokarek sterowanych numerycznie
- Technolog programista i ustawiacz
- Projektowanie z wykorzystaniem programów CAD, CAM, WOP

Elektryka, energetyka przemys³owa
23. Maszynista kot³a/ Palacz kot³ów c.o. gazowych (816201/81620) - Obs³uga kot³ów c.o. na gaz i olej opa³owy
24.

Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciep³ej wody (713601) - Monta¿ instalacji c.o. i c.w. z rur
miedzianych

25. Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (713603) - Monta¿ instalacji wentylacyjnych
26.

Elektromonter instalacji elektrycznych (724301) - Dobór i instalowanie aparatury ³¹czeniowej,
zabezpieczaj¹cej i rozdzielczej instalacji elektrycznych

Elektronika - us³ugi
Monter instalacji i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych (725201), w tym:
27. - Instalacja i konfiguracja sieci Internet
28. - Instalacja i konserwacja sieci RTV
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29. Technik urz¹dzeñ audiowizualnych (313118) - Obs³uga sprzêtu audiowideo

Obs³uga komputera, informatyka, mechatronika
30. Operator sprzêtu komputerowego (312201) - Obs³uga sprzêtu komputerowego i urz¹dzeñ peryferyjnych
31. Administrator sieci informatycznej (213901) - Administrowanie lokaln¹ sieci¹ komputerow¹
32. Projektant stron internetowych (213202) - HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych
33. Grafik komputerowy (311801) - Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach
Monter elektronik (725107), w tym:
34. - Monta¿ i uruchamianie sprzêtu komputerowego
35. - Monta¿ i uruchamianie kas fiskalnych
36. Operator wprowadzania danych - Wprowadzanie danych z wykorzystaniem technologii informatycznych
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Technik mechatronik (nowy zawód), w tym:
- Systemy pneumatyczne i elektropneumatyczne
- Systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne
- Sterowanie mikroprocesorowe
- Monta¿ urz¹dzeñ mechatronicznych
- Przemys³owe systemy mechatroniki
- Serwis i naprawy systemów mechatronicznych

Obs³uga pojazdów samochodowych, transport
43.
44.
45.
46.

Diagnosta samochodowy (315201), w tym:
- Przeprowadzanie badañ technicznych pojazdów na poziomie podstawowym
- Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych uk³adów w pojazdach samochodowych
- Europejskie normy kontroli jakoœci spalin (EOBD- poziom 1-4)
- Systemy kontroli trakcji ESP

47. Kierowca operator wózków jezdniowych (833401) - Samodzielne kierowanie i obs³uga wózków jezdniowych

Ochrona
48. Pracownik ochrony mienia i osób (515902) - Pracownik ochrony (licencja I i II stopnia)
49. Inspektor bezpieczeñstwa i higieny pracy (315202) - Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w organizacji

Poligrafia
50. Maszynista maszyn offsetowych (825102) - Przygotowanie formy drukowej i drukowanie

Rachunkowoœæ, ksiêgowoœæ, finanse
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Ksiêgowy (343201):
- Prowadzenie ksiêgi przychodów i rozchodów z wykorzystaniem komputera
- Ksiêgowoœæ dla MŒP z wykorzystaniem komputera
- Ksiêgowy ds. p³ac i rozliczeñ z ZUS
- Wykorzystanie komputera w ksiêgowoœci
- Ewidencja i rozliczanie zobowi¹zañ podatkowych w jednostkach prowadz¹cych ksiêgi handlowe
- Roczna sprawozdawczoœæ finansowa w podmiocie gospodarczym

57. Specjalista ds. rachunkowoœci (241205) - Sporz¹dzanie i analiza bilansu, przygotowywanie sprawozdañ finansowych
58. Doradca podatkowy (241903) - Prowadzenie ksi¹g podatkowych oraz sporz¹dzanie deklaracji i zeznañ podatkowych
59. Agent ubezpieczeniowy (341201) - Obs³uga klienta
60.

Kosztorysant budowlany (311201) - Sporz¹dzanie kosztorysów robót budowlanych wykonywanych
w technologii tradycyjnej

Obs³uga administracyjno-biurowa
61. Sekretarka (411101)- Obs³uga mened¿ersko-administracyjna
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Handel
62. Sprzedawca (522107) - Pracownik dzia³u sprzeda¿y
63. Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) (341503) - Prowadzenie akwizycji
64. Kasjer handlowy (421102) - Obs³uga kas fiskalnych
65. Magazynier (413103) - Praca w handlu hurtowym
66. Organizator obs³ugi sprzeda¿y internetowej (341502) - Obs³uga klienta

Gastronomia i turystyka
67. Organizator us³ug gastronomicznych (341403) - Organizacja i obs³uga przyjêæ okolicznoœciowych
68. Organizator us³ug kateringowych (341402) - Prowadzenie placówki gastronomicznej z organizacj¹ dostaw
69. Organizator agrobiznesu (341903) - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
70. Organizator obs³ugi turystycznej (341401) - Planowanie i przygotowanie produktu turystycznego

Prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, zarz¹dzanie ma³¹ firm¹
71.

Kierownicy ma³ych przedsiêbiorstw/Kierownik ma³ego przedsiêbiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym
(131) - Zak³adanie i organizowanie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa handlowego

72.

Specjalista analizy rynku (241910) - Identyfikowanie wstêpnych za³o¿eñ produktów lub us³ug na podstawie
wybranych segmentów rynku

73. Technik logistyk

(342205) - Logistyka zaopatrzenia

Us³ugi osobiste i us³ugi drobne
74. Opiekunka domowa (513301) - Opieka domowa nad osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹
75. Opiekunka dzieciêca (513102) - Udzia³ w procesie wychowawczym ma³ego dziecka
76. Wiza¿ystka (514108) - Planowanie i tworzenie wizerunku klientki makija¿em, fryzur¹ i ubiorem
77. Kosmetyczka (514103) - Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielêgnacyjnej, leczniczej i upiêkszaj¹cej
Krawiec (743304), w tym:
78. - Samodzielny kreator ubiorów
79. - Us³ugi odzie¿owe
80. Stolarz meblowy (742207) - Monta¿ mebli skrzyniowych
81. Bukieciarz (522102) - Projektowanie i wykonywanie wyrobów bukieciarskich
82. Technik architektury krajobrazu (321202) - Urz¹dzanie obiektów architektury krajobrazu

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
83. Rolnik produkcji roœlinnej i zwierzêcej (613101) - Prowadzenie gospodarstwa rolnego - produkcja roœlinna
84. Doradca rolniczy (222101) - Rozwijanie podstawowych kompetencji doradczych

Administracja, rozwój regionów
85. Doradca personalny (241302) - Projektowanie, wdra¿anie i ewaluacja systemów ocen pracowniczych
86.

Doradca zawodowy (241303) - Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych u³atwiaj¹cych
wybór zawodu, zmianê kwalifikacji, podjêcie lub zmianê zatrudnienia

87. Poœrednik pracy (342301) - Wspó³praca z pracodawcami
88.

Specjalista ds. integracji europejskiej (247902) - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - informowanie,
doradztwo, zarz¹dzanie projektami, monitorowanie projektów oraz raportowanie

Nauczyciel instruktor (235102), Wyk³adowca na kursach (Edukator, Trener) (235910), Nauczyciel/Instruktor
89. praktycznej nauki zawodu (311105) - Projektowanie, realizacja i ewaluacja modu³owych programów
szkolenia zawodowego
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2. Kszta³cenie i szkolenie
w oparciu o programy modu³owe
Przygotowanie pracownika do pracy zawodowej na konkretnym stanowisku powinno odbywaæ siê w warunkach jak najdalej zbli¿onych do rzeczywistoœci. Sprzedawcê najszybciej i najlepiej wykszta³cimy w sklepie,
a operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – przy tych w³aœnie obrabiarkach. Program kszta³cenia powinien byæ tak skonstruowany, aby jak
najwierniej oddawaæ pracê rzeczywist¹, a warunki przeprowadzania szkolenia (w tym wyposa¿enie technodydaktyczne) powinny odzwierciedlaæ wyposa¿enie przysz³ego stanowiska pracy.
W koncepcji kszta³cenia opartej o metodologiê MES istnieje wyraŸne
powi¹zanie miêdzy treœci¹ programu nauczania i treœci¹ pracy zawodowej,
do której nauka ma przygotowaæ. Praca w danym zawodzie (zakresie pracy)
to ci¹g³e wykonywanie ró¿nych zadañ zawodowych, ³atwych i trudniejszych,
wykonywanych samodzielnie lub w zespo³ach.
Analogie miêdzy prac¹ zawodow¹ a programem szkolenia MES ilustruje
rysunek 1.

Rys. nr 1. Praca a program szkolenia MES4
4

Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie modu³owych programów kszta³cenia zawodowego w formie
kursowej i szkolnej – Poradnik. MPiPS, Warszawa 2000.
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G³ównym celem szkolenia zawodowego wed³ug MES jest wyposa¿enie
uczniów w umiejêtnoœci konieczne do wykonywania zadañ zwi¹zanych
z zakresem pracy lub zawodem.
Czêœæ programu umo¿liwiaj¹ca opanowanie umiejêtnoœci potrzebnych do wykonania zadania zawodowego nazywana jest
„jednostk¹ modu³ow¹”.
Jak wygl¹da porównanie kszta³cenia tradycyjnego, w którym wystêpuj¹
przedmioty nauczania z kszta³ceniem wed³ug programów modu³owych?
W kszta³ceniu zawodowym tradycyjnym, szkolnym a tak¿e kursowym,
opanowanie treœci zapisanych w przedmiotach nauczania ma umo¿liwiæ
absolwentowi szko³y zawodowej lub uczestnikowi szkolenia wykonanie zadañ zawodowych wystêpuj¹cych w danym zawodzie lub zakresie pracy.
W procesie kszta³cenia wed³ug programów modu³owych MES uczestnik
realizuje kolejne jednostki modu³owe, ucz¹c siê wykonywania odpowiadaj¹cych im zadañ zawodowych.
Podzia³ programu kszta³cenia na jednostki modu³owe odpowiadaj¹ce
zadaniom zawodowym wydzieli z obszaru wiedzy przypisanego dla danego
zawodu (zakresu pracy) dzielonego tradycyjnie na przedmioty nauczania
tylko te treœci, które s¹ konieczne do wykonania zadania. Opanowanie jednostki modu³owej wymaga bowiem wykorzystania wiedzy i umiejêtnoœci
umieszczonych tradycyjnie w ró¿nych przedmiotach nauczania, a nawet
poza nimi. Wzajemne usytuowanie tradycyjnych przedmiotów nauczania
i jednostek modu³owych pokazuje poni¿szy schemat.5

Rys. nr 2. Przedmioty nauczania a jednostki modu³owe
5

Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie modu³owych programów kszta³cenia zawodowego w formie
kursowej i szkolnej – Poradnik. MPiPS, Warszawa 2000.
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Programy oparte na koncepcji MES mo¿na scharakteryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
1. Program nauczania jest wyraŸnie zorientowany na zatrudnienie. Punktem wyjœcia przy jego opracowywaniu jest analiza pracy i inwentaryzacja
zadañ zawodowych.
2. Jasne s¹ cele kszta³cenia: opanowanie wiedzy i umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na wykonanie zadania zawodowego. Cele s¹ formu³owane operacyjnie.
3. Dobór treœci wynika z ustalonych celów, a wiêc nawi¹zuje bezpoœrednio
do wymagañ stanowisk pracy.
4. Klarowny jest podzia³ i uk³ad treœci, w postaci zwartych, samodzielnych
jednostek modu³owych, które przygotowuj¹ ucz¹cego siê do wykonania
zadañ zawodowych.
5. Programy modu³owe s¹ otwarte na zmiany: mo¿na wymieniaæ, usuwaæ,
dodawaæ jednostki modu³owe bez naruszania spójnoœci programu.
6. Programy wymuszaj¹ stosowanie aktywizuj¹cych metod w pracy dydaktycznej.
7. Nauczyciel wystêpuje w roli organizatora procesu dydaktycznego, opiekuna, pomocnika, doradcy.
8. W przypadku szkolenia kursowego programy stwarzaj¹ mo¿liwoœæ dostosowania zakresu treœci i tempa nauki do indywidualnych potrzeb
i mo¿liwoœci uczestników (program jest zorientowany na ucz¹cego siê).
9. W przypadku szkolenia kursowego uk³ad modu³owy programu pozwala
na tzw. elastyczne wejœcie-wyjœcie, tj. nauka mo¿e byæ roz³o¿ona w czasie i odbywaæ siê etapami.
10. Kszta³cenie oparte na programach modu³owych jest kszta³ceniem zintegrowanym. Nie ma wiêc podzia³u na zajêcia teoretyczne i praktyczne.6
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e nigdy w kszta³ceniu modu³owym nie pomija siê wiedzy teoretycznej. £¹czenie teorii z praktyk¹ odbywa siê poprzez
stosowanie odpowiednich metod nauczania. Kszta³cenie umiejêtnoœci praktycznych powinno odbywaæ siê w odpowiednio wyposa¿onych pracowniach,
zapewniaj¹cych mo¿liwoœæ wykonania prac praktycznych. W takich pracowniach powinny byæ usytuowane stanowiska æwiczeniowe umo¿liwiaj¹ce realizacjê celów kszta³cenia praktycznego i teoretycznego.
Realizacja kszta³cenia w ramach jednej jednostki modu³owej odbywa siê
podczas spotkañ uczestników szkolenia z nauczycielem, które nazywamy
jednostkami szkoleniowymi. Jednostki takie (zajêcia dydaktyczne) maj¹
swoje konspekty i materia³y. W materia³ach tych zawarty jest kompleksowy
zbiór informacji dla ucz¹cego siê oraz nauczyciela, umo¿liwiaj¹cy sprawne
przeprowadzenie zajêæ oraz ich ocenê.
6

Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie modu³owych programów kszta³cenia zawodowego w formie
kursowej i szkolnej – Poradnik. MPiPS, Warszawa 2000.
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Ka¿da jednostka szkoleniowa ma zdefiniowane operacyjne cele kszta³cenia. Jej realizacja odbywa siê zgodnie z zaproponowanymi przez autorów
programu kluczowymi punktami kszta³cenia, w oparciu o materia³y dydaktyczne (np. æwiczenia i zadania, treœci merytoryczne, sprawdziany), przy
zastosowaniu zaproponowanych metod kszta³cenia. Na zakoñczenie ka¿dej
jednostki szkoleniowej nale¿y sprawdziæ, czy zaplanowane cele kszta³cenia
zosta³y osi¹gniête.
Tak szczegó³owo opracowany program prowadzi nauczyciela przez ca³y
proces realizacji zajêæ. Jednostki szkoleniowe realizowane s¹ w odpowiedniej kolejnoœci, a sprawdzian postêpów na koñcu ka¿dej z nich daje informacje o tym, czy prawid³owo s¹ wykonywane poszczególne zadania cz¹stkowe danej jednostki modu³owej. Po przejœciu przez uczestnika szkolenia
wszystkich jednostek szkoleniowych przypisanych do danej jednostki modu³owej nastêpuje sprawdzenie, jak opanowa³ on wiedzê i umiejêtnoœci przyporz¹dkowane jednostce modu³owej. Sprawdziany po jednostkach szkoleniowych, jak te¿ po jednostkach modu³owych, opracowane s¹ równie¿ przez
autorów programu.
Mo¿e wydawaæ siê, ¿e tak szczegó³owo opracowany program ogranicza
indywidualne podejœcie nauczyciela do realizacji szkolenia. Jednak o ile
podzia³ zakresu pracy na jednostki modu³owe powinien byæ bezwzglêdnie
opracowany przez autorów programu, to jednostki szkoleniowe i zaproponowane przez autorów materia³y nale¿y traktowaæ tylko jako rozwi¹zanie
przyk³adowe, pozostawiaj¹c nauczycielowi decyzjê, na ile skorzysta z gotowych podpowiedzi. Samodzielne opracowywanie jednostek szkoleniowych
przez nauczycieli jest uzasadnione szczególnie wtedy, gdy wyposa¿enie technodydaktyczne instytucji przeprowadzaj¹cej szkolenie ró¿ni siê od zaproponowanego w programie.
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3. Analiza zakresów pracy pod wzglêdem
dogodnoœci opracowywania
programów modu³owych
O tym, ¿e nie ka¿dy zawód (zakres pracy) jednakowo nadaje siê do „modularyzacji” (tzn. do zastosowania w kszta³ceniu programów modu³owych)
mo¿na siê najlepiej przekonaæ analizuj¹c opracowane programy pod wzglêdem zgodnoœci ich z metodologi¹ MES. Dokonanie oceny programów dla
88 zakresów pracy daje mo¿liwoœæ porównania ich pod tym wzglêdem, przy
przyjêciu jednakowych kryteriów tej oceny.
Przy analizie „podatnoœci” zakresu pracy na jego „modularyzacjê” bra³em przede wszystkim pod uwagê dogodnoœæ podzia³u zakresu pracy na jednostki modu³owe. Programy dla wielu zakresów pracy ju¿ w pierwszej przedstawionej przez autorów do oceny wersji opracowane by³y pod tym wzglêdem niemal bezb³êdnie. Natomiast inne programy poprawiane by³y niekiedy
kilkakrotnie, a do ostatecznej wersji podzia³u zakresu pracy na jednostki
modu³owe dochodziliœmy wspólnie z autorami po wielu godzinach konsultacji.
Co sprawia, ¿e jeden zakres pracy daje siê ³atwo podzieliæ, a inny tak
trudno?
Jakie cechy zakresu pracy s¹ w takim podziale po¿¹dane, a jakie go utrudniaj¹?
Czy dla ka¿dego zakresu pracy mo¿na opracowaæ programy modu³owe
zgodne z za³o¿eniami koncepcji MES?
Przy analizie tych problemów proponujê wzi¹æ pod uwagê rodzaj zadañ
zawodowych wystêpuj¹cych w danym zakresie pracy.
Dla potrzeb tej analizy wyró¿ni³em trzy rodzaje zadañ zawodowych:
A – praktyczne, koñcz¹ce siê wyrobem bez koniecznoœci opanowania przy
tym wiedzy teoretycznej lub przy niewielkim jej udziale;
B – praktyczne, koñcz¹ce siê us³ug¹ bez koniecznoœci opanowania przy tym
wiedzy teoretycznej lub przy niewielkim jej udziale;
C – teoretyczne, koñcz¹ce siê decyzj¹, oparte wy³¹cznie na wiedzy teoretycznej
oraz rodzaje zadañ ³¹cz¹ce cechy tych trzech podstawowych:
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CA i CB – zadania praktyczne, koñcz¹ce siê wyrobem lub us³ug¹, wykonanie których musi byæ poprzedzone wiedz¹ teoretyczn¹;
CCA i CCB – zadania praktyczne, wykonanie których musi byæ poprzedzone wiedz¹ teoretyczn¹ z kilku dziedzin;
CCC – zadania teoretyczne wymagaj¹ce wiedzy z kilku dziedzin.
Tabela nr 4. Przyk³ady jednostek modu³owych obrazuj¹ce ró¿ne rodzaje zadañ zawodowych
Typ
Nazwa jednostki modu³owej
zadania
A
JM04 - Wykonywanie nawierzchni brukarskich
z elementów betonowych

B

C
CA

CB

CCA

CCB
CCC

Zakres pracy

Wykonywanie podbudów
nawierzchni drogowych
oraz nawierzchni z elementów brukarskich
JM.02 - Wykonywanie czynnoœci higienicznych Opieka domowa nad
przy podopiecznym
osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹
JM02 - Przeprowadzanie analizy rynku i wybór Prowadzenie akwizycji
docelowych segmentów rynku
JM03 - Montowanie i wyposa¿anie tablic
Dobór i instalowanie aparozdzielczych i rozdzielnic w instalacjach
ratury ³¹czeniowej, zabezelektrycznych
pieczaj¹cej i rozdzielczej
instalacji elektrycznych
JM04 - Diagnostyka uk³adów EOBD
Europejskie normy kontroli
jakoœci spalin (EOBDpoziom 1-4)
JM03 - Wykonanie detalu na frezarce CNC
Operator frezarek
sterowanych numerycznie

Zawód
Uk³adacz nawierzchni
drogowych - 712404

Opiekunka domowa 513301
Przedstawiciel handlowy
(akwizytor) - 341503
Elektromonter instalacji
elektrycznych (724301)

Diagnosta samochodowy 315201

Operator obrabiarek
sterowanych numerycznie
(821107)
JM03 - Programowanie sterownika
Sterowanie
Technik Mechatronik mikroprocesorowe
3119.90
JM02 - Organizowanie szkoleñ dla rolników z
Rozwijanie podstawowych Doradca rolniczy (222101)
zakresu wykorzystania œrodków pomocowych UE kompetencji doradczych

W przyk³adzie dla jednostek grupy „A” – „Wykonywanie nawierzchni
brukarskich z elementów betonowych” nie wymaga wczeœniejszego przygotowania teoretycznego.
Podobnie jest w przypadku jednostki przyk³adowej z grupy „B” – „Wykonywanie czynnoœci higienicznych przy podopiecznym”.
Przyk³ad dla jednostek z grupy „C” – „Przeprowadzanie analizy rynku
i wybór docelowych segmentów rynku” zawiera tylko treœci teoretyczne
z jednej dziedziny.
Aby zrealizowaæ podan¹ jako przyk³ad z grup „CA” i „CB” jednostkê
modu³ow¹ o nazwie „Montowanie i wyposa¿anie tablic rozdzielczych i rozdzielnic w instalacjach elektrycznych” z zakresu pracy „Dobór i instalowanie aparatury ³¹czeniowej, zabezpieczaj¹cej i rozdzielczej instalacji elektrycznych” uczestnik szkolenia musi potrafiæ odczytaæ dane zamieszczone
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w dokumentacji technicznej. Jednostka koñczy siê produktem (zainstalowaniem aparatury ³¹czeniowej, zabezpieczaj¹cej i rozdzielczej) typ „A”, ale
zawiera w sobie treœci teoretyczne typu „C” – proponujê oznaczyæ j¹ „CA”.
Aby zrealizowaæ jednostkê modu³ow¹ podan¹ jako przyk³ad w grupie
„CCA” i „CCB” o nazwie „Wykonanie detalu na frezarce CNC” z zakresu
pracy „Operator frezarek sterowanych numerycznie” nale¿y wczeœniej poznaæ jednostki modu³owe z rysunku technicznego i technologii obróbki
metali. Jednostka taka koñczy siê wyrobem – a wiêc jest jednostk¹ praktyczn¹ typu „A”, ale poprzedziæ j¹ nale¿y zdobyciem umiejêtnoœci teoretycznych „C”; tak¹ jednostkê proponujê oznaczyæ „CCA” (podwójne C oznacza, wiedzê teoretyczn¹ z dwóch dziedzin, w tym przypadku z rysunku technicznego i technologii obróbki).
W jednostce modu³owej s³u¿¹cej jako przyk³ad w grupie jednostek „CCC”
o nazwie „Organizowanie szkoleñ dla rolników z zakresu wykorzystania œrodków pomocowych UE” z zakresu pracy „Rozwijanie podstawowych kompetencji doradczych” – „Doradca rolniczy – 222101” wymagana jest np. wiedza
z zakresu prawa unijnego, zagadnieñ zwi¹zanych z rolnictwem, a tak¿e umiejêtnoœci pedagogiczne – takiej jednostce proponujê nadaæ oznaczenie „CCC”.
Stosuj¹c powy¿szy podzia³ zadañ zawodowych i odpowiadaj¹cych im
jednostek modu³owych mo¿na dokonaæ analizy „podatnoœci” zakresu pracy na jego „modularyzacjê”. Mo¿na wyró¿niæ piêæ grup:
Grupa I – zakresy pracy naj³atwiej daj¹ce siê zmodularyzowaæ, zawieraj¹ce
g³ównie jednostki koñcz¹ce siê wyrobem lub us³ug¹, do wykonania których nie potrzebna jest wiedza teoretyczna lub potrzebna jest w znikomym wymiarze – jednostki modu³owe typu „A” i „B”.
Grupa II – zakresy pracy zawieraj¹ce g³ównie jednostki koñcz¹ce siê decyzj¹, ale wymagaj¹ce wiedzy teoretycznej tylko z jednej dziedziny – jednostki modu³owe typu „C” .
Grupa III – zakresy pracy zawieraj¹ce g³ównie jednostki koñcz¹ce siê wyrobem lub us³ug¹, których wykonanie musi byæ po³¹czone z opanowaniem wiedzy teoretycznej z zakresu jednej dziedziny – jednostki modu³owe typu „CA” i „CB”.
Grupa IV – zakresy pracy zawieraj¹ce g³ównie jednostki koñcz¹ce siê wyrobem lub us³ug¹, których wykonanie musi byæ po³¹czone z opanowaniem wiedzy teoretycznej z kilku dziedzin – jednostki modu³owe typu
„CCA” i „CCB”.
Grupa V – zakresy pracy zawieraj¹ce g³ównie jednostki koñcz¹ce siê decyzj¹, ale wymagaj¹ce wiedzy teoretycznej z kilku dziedzin – jednostki
modu³owe typu „CCC”.
W ¿adnym zakresie pracy nie znajduj¹ siê jednostki modu³owe tylko jednego typu. Przy podziale zakresów pracy na w/w 5 grup wziêto pod uwagê
typy jednostek, które w danym zakresie pracy s¹ dominuj¹ce.
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Ogólnie mo¿na przyj¹æ, ¿e im zawód (zakres pracy) zawiera wiêcej prostych zadañ praktycznych – tym ³atwiej opracowaæ dla niego modu³owy
program szkolenia. Trudnoœci pojawiaj¹ siê, gdy trzeba ³¹czyæ teoriê z praktyk¹ i s¹ tym wiêksze, im wiêcej jest treœci teoretycznych, i pochodz¹cych
z ró¿nych dziedzin wiedzy.
Przeprowadzenie analizy dla opracowanych 88 zakresów pracy pozwala
podzieliæ je wg powy¿szego kryterium nastêpuj¹co:
Tabela nr 5. Grupa I (g³ównie jednostki modu³owe typu „A” i „B”)
Lp.

Nazwa oraz kod zawodu/specjalnoœci wraz z nazw¹ zakresu pracy – programu szkolenia

1. Murarz/Tynkarz (712102/713302) - Wykonywanie robót murarskich w zakresie stanu surowego budynku
2. Posadzkarz/Glazurnik (713203/713201) - Roboty posadzkarskie
3. Malarz-tapeciarz (714103) - Roboty malarskie
4. Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie (713901) - Wykonywanie dociepleñ budynków
5. Monter izolacji budowlanych (713401) - Roboty izolacyjne w budownictwie
6. Dekarz (713101) - Roboty dekarskie
7. Betoniarz-zbrojarz (712202) - Roboty betoniarsko-zbrojarskie w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym
8. Brukarz/Kamieniarz (712401/711301) - Roboty brukarskie
9. Cieœla (712301) - Wykonywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych budynku
10. Stolarz budowlany (712302) - Monta¿ drzwi i okien
11. Uk³adacz nawierzchni drogowych (712404) - Wykonywanie podbudów nawierzchni drogowych oraz nawierzchni
z elementów brukarskich
12. Œlusarz/Œlusarz narzêdziowy (722204/722206) - Wykonywanie przedmiotów u¿ytecznych zgodnie z dokumentacj¹
13. Spawacz rêczny gazowy (721202) - Spawanie rêczne acetylenowo-tlenowe materia³ów grupy W01
14. Spawacz rêczny ³ukiem elektrycznym (721203) - Spawanie rêczne elektrod¹ otulon¹ materia³ów grupy W01
15. Operator maszyn drogowych/Operator sprzêtu do robót ziemnych (833202/833204) - Praca spycharkami
o mocy silnika do 110 kW - klasa III uprawnieñ
16. Drwal/ Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy (631101/814102) - Pozyskiwanie i przecieranie drewna okr¹g³ego
17. Operator wprowadzania danych (411301) - Wprowadzanie danych z wykorzystaniem technologii informatycznych
18. Kierowca operator wózków jezdniowych (833401) - Samodzielne kierowanie i obs³uga wózków jezdniowych
19. Opiekunka domowa (513301)- Opieka domowa nad osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹
20. Opiekunka dzieciêca (513102) - Udzia³ w procesie wychowawczym ma³ego dziecka
21. Wiza¿ystka (514108) - Planowanie i tworzenie wizerunku klientki makija¿em, fryzur¹ i ubiorem
22. Kosmetyczka (514103) - Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielêgnacyjnej, leczniczej i upiêkszaj¹cej
23. Krawiec (743304) - Samodzielny kreator ubiorów
24. Krawiec (743304) - Us³ugi odzie¿owe
25. Stolarz meblowy (742207) - Monta¿ mebli skrzyniowych
26. Bukieciarz (522102) - Projektowanie i wykonywanie wyrobów bukieciarskich
27. Rolnik produkcji roœlinnej i zwierzêcej (613101) - Prowadzenie gospodarstwa rolnego - produkcja roœlinna
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Tabela nr 6. Grupa II (g³ównie jednostki modu³owe typu „C”)
Lp.

Nazwa oraz kod zawodu/specjalnoœci wraz z nazw¹ zakresu pracy – programu szkolenia

1. Ksiêgowy (343201) - Prowadzenie ksiêgi przychodów i rozchodów z wykorzystaniem komputera
2. Ksiêgowy (343201) - Ksiêgowoœæ dla MŒP z wykorzystaniem komputera
3. Ksiêgowy (343201) - Ksiêgowy ds. p³ac i rozliczeñ z ZUS
4. Ksiêgowy (343201) - Wykorzystanie komputera w ksiêgowoœci
5. Ksiêgowy (343201) - Ewidencja i rozliczanie zobowi¹zañ podatkowych w jednostkach prowadz¹cych ksiêgi handlowe
6. Ksiêgowy (343201) - Roczna sprawozdawczoœæ finansowa w podmiocie gospodarczym
7. Inspektor bezpieczeñstwa i higieny pracy (315202) - Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w organizacji
8. Specjalista ds. rachunkowoœci (241205) - Sporz¹dzanie i analiza bilansu, przygotowywanie sprawozdañ finansowych
9. Sekretarka (411101)- Obs³uga mened¿ersko-administracyjna
10. Sprzedawca (522107) - Pracownik dzia³u sprzeda¿y
11. Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) (341503) - Prowadzenie akwizycji
12. Kasjer handlowy (421102) - Obs³uga kas fiskalnych
13. Magazynier (413103) - Praca w handlu hurtowym
14. Organizator obs³ugi sprzeda¿y internetowej (341502) - Obs³uga klienta

Tabela nr 7. Grupa III (g³ównie jednostki modu³owe typu „CA” i „CB”)
Lp.

Nazwa oraz kod zawodu/specjalnoœci wraz z nazw¹ zakresu pracy – programu szkolenia

1. Monter instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (713604) - Roboty instalacyjne wodoci¹gowe i kanalizacyjne
2. Monter sieci gazowych (713703) - Monta¿ rur gazowych z polietylenu
3. Maszynista kot³a/ Palacz kot³ów c.o. gazowych (816201/81620) - Obs³uga kot³ów c.o. na gaz i olej opa³owy
4. Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciep³ej wody (713601) - Monta¿ instalacji c.o. i c.w. z rur miedzianych
5. Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (713603) - Monta¿ instalacji wentylacyjnych
6. Elektromonter instalacji elektrycznych (724301) - Dobór i instalowanie aparatury ³¹czeniowej,
zabezpieczaj¹cej i rozdzielczej instalacji elektrycznych
7. Monter instalacji i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych (725201) -Instalacja i konfiguracja sieci Internet
8. Monter instalacji i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych (725201) - Instalacja i konserwacja sieci RTV
9. Technik urz¹dzeñ audiowizualnych (313118) - Obs³uga sprzêtu audiowideo
10. Monter elektronik (725107) - Monta¿ i uruchamianie sprzêtu komputerowego
11. Monter elektronik (725107) - Monta¿ i uruchamianie kas fiskalnych
12. Maszynista maszyn offsetowych (825102) - Przygotowanie formy drukowej i drukowanie
13. Pracownik ochrony mienia i osób (515902) - Pracownik ochrony (licencja I i II stopnia)
14. Organizator us³ug kateringowych (341402) - Prowadzenie placówki gastronomicznej z organizacj¹ dostaw
15. Organizator agrobiznesu (341903) - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
16. Organizator obs³ugi turystycznej (341401) - Planowanie i przygotowanie produktu turystycznego
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Tabela nr 8. Grupa IV (g³ównie jednostki modu³owe typu „CCA” i „CCB”)
Lp.

Nazwa oraz kod zawodu/specjalnoœci wraz z nazw¹ zakresu pracy – programu szkolenia

1. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (821107) - Operator frezarek sterowanych numerycznie
2. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (821107) - Operator tokarek sterowanych numerycznie
3. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (821107) - Technolog programista i ustawiacz
4. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (821107) - Projektowanie z wykorzystaniem programów CAD, CAM, WOP
5. Operator sprzêtu komputerowego (312201) - Obs³uga sprzêtu komputerowego i urz¹dzeñ peryferyjnych
6. Administrator sieci informatycznej (213901) - Administrowanie lokaln¹ sieci¹ komputerow¹
7. Projektant stron internetowych (213202) - HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych
8. Grafik komputerowy (311801) - Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach
9. Technik mechatronik (nowy zawód) - Systemy pneumatyczne i elektropneumatyczne
10. Technik mechatronik (nowy zawód) - Systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne
11. Technik mechatronik (nowy zawód) - Sterowanie mikroprocesorowe
12. Technik mechatronik (nowy zawód) - Monta¿ urz¹dzeñ mechatronicznych
13. Technik mechatronik (nowy zawód) - Przemys³owe systemy mechatroniki
14. Technik mechatronik (nowy zawód) - Serwis i naprawy systemów mechatronicznych
15. Diagnosta samochodowy (315201) - Przeprowadzanie badañ technicznych pojazdów na poziomie podstawowym
16. Diagnosta samochodowy (315201) - Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych uk³adów w pojazdach samochod.
17. Diagnosta samochodowy (315201) - Europejskie normy kontroli jakoœci spalin (EOBD- poziom 1-4)
18. Diagnosta samochodowy (315201) - Systemy kontroli trakcji ESP
19. Kosztorysant budowlany (311201) - Sporz¹dzanie kosztorysów robót budowlanych wykonywanych w technologii
tradycyjnej
20. Technik logistyk (342205) - Logistyka zaopatrzenia
21. Technik architektury krajobrazu (321202) - Urz¹dzanie obiektów architektury krajobrazu

Tabela nr 9. Grupa V (g³ównie jednostki modu³owe typu „CCC”)
Lp.

Nazwa oraz kod zawodu/specjalnoœci wraz z nazw¹ zakresu pracy – programu szkolenia

1. Doradca podatkowy (241903) - Prowadzenie ksi¹g podatkowych oraz sporz¹dzanie deklaracji i zeznañ podatkowych
2. Agent ubezpieczeniowy (341201) - Obs³uga klienta
3. Kierownicy ma³ych przedsiêbiorstw/Kierownik ma³ego przedsiêbiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym
(131) - Zak³adanie i organizowanie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa handlowego
4. Specjalista analizy rynku (241910) - Identyfikowanie wstêpnych za³o¿eñ produktów lub us³ug na podstawie
wybranych segmentów rynku
5. Doradca rolniczy (222101) - Rozwijanie podstawowych kompetencji doradczych
6. Doradca personalny (241302) - Projektowanie, wdra¿anie i ewaluacja systemów ocen pracowniczych
7. Doradca zawodowy (241303) - Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych u³atwiaj¹cych
wybór zawodu, zmianê kwalifikacji, podjêcie lub zmianê zatrudnienia
8. Poœrednik pracy (342301) - Wspó³praca z pracodawcami
9. Specjalista ds. integracji europejskiej (247902) - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - informowanie, doradztwo,
zarz¹dzanie projektami, monitorowanie projektów oraz raportowanie
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4. Opis poszczególnych dokumentów
ze wskazówkami do ich opracowywania
Zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi w projekcie PHARE 2000 dla opracowywania programów modu³owych ustalono, ¿e kompletna dokumentacja
programowa dla ka¿dego programu szkolenia podzielona jest na trzy dzia³y
i sk³ada siê z dokumentów podanych poni¿ej w tabeli 10. Czêœæ dokumentów ma charakter wstêpny lub organizacyjny. Dla tworzenia modu³owych
programów opartych na metodologii MES najistotniejsze s¹ dokumenty wyró¿nione w tabeli. Bêd¹ one treœci¹ rozwa¿añ w kolejnych punktach opracowania.
Tabela nr 10. Elementy dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego
w projekcie PHARE 2000
Dokumentacja modu³owego programu szkolenia zawodowego
Dzia³

Zawartoœæ

1. Strona tytu³owa
Informacje ogólne
2. Spis treœci
3. Informacja o zespole autorskim
1. Ogólne cele szkolenia
2. Wprowadzenie do szkolenia modu³owego
Czêœæ I
3. Opis pracy
Za³o¿enia
organizacyjno-programowe 4. Lista i opis jednostek modu³owych
5. Schemat blokowy organizacji szkolenia
szkolenia
6. Plan realizacji szkolenia
1. Nazwa i kod jednostki modu³owej
2. Cele szkolenia w zakresie jednostki modu³owej
3. Arkusz analizy jednostki modu³owej
4. Opisy jednostek szkoleniowych
- Wymagania BHP
- Æwiczenia i zadania
Czêœæ II
- Sprawdzian postêpów
Programy realizacji
- Materia³y szkoleniowe (materia³y dla ucznia)
jednostek modu³owych
- Literatura uzupe³niaj¹ca
5. Poradnik i materia³y dla nauczyciela
6. Poradnik i materia³y dla ucznia
7. Sprawdzian po jednostce modu³owej
8. Lista wyposa¿enia dydaktycznego
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4.1. Opis pracy
Opracowanie tego dokumentu nie nastrêcza wiêkszych trudnoœci zespo³om autorskim, gdy¿ opiera siê on na opisach pracy zamieszczonych w klasyfikacji zawodów. „Klasyfikacja zawodów i specjalnoœci” 7 zawiera opis zadañ wykonywanych w danym zawodzie. Autorzy opracowuj¹ jednak program dotycz¹cy nie ca³ego konkretnego zawodu, a raczej zakresu pracy
mieszcz¹cego siê w danym zawodzie. Najczêœciej w danym zawodzie umieszczonym w klasyfikacji mieœci siê kilka zakresów pracy.
Przyk³adowo – w projekcie PHARE 2000 dla zawodu „Ksiêgowy (343201)”
opracowano programy dla 6 zakresów pracy. Tak wiêc powsta³y osobne programy dla w¹skich zakresów pracy, takich jak:
1. Prowadzenie ksiêgi przychodów i rozchodów z wykorzystaniem komputera;
2. Ksiêgowoœæ dla MŒP z wykorzystaniem komputera;
3. Ksiêgowy ds. p³ac i rozliczeñ z ZUS;
4. Wykorzystanie komputera w ksiêgowoœci;
5. Ewidencja i rozliczanie zobowi¹zañ podatkowych w jednostkach prowadz¹cych ksiêgi handlowe;
6. Roczna sprawozdawczoœæ finansowa w podmiocie gospodarczym.
Autorzy ww. programów z opisu zamieszczonego w klasyfikacji zawodów
wybrali (i s³usznie) tylko te fragmenty, które dotycz¹ danego zakresu pracy.
Zdarza siê równie¿ czêsto, ¿e do zamieszczonych w klasyfikacji zawodów
opisów czynnoœci wykonywanych przez pracownika dosz³y dodatkowe,
wynikaj¹ce z wprowadzenia w danym zawodzie nowych technologii lub
materia³ów, które nie by³y jeszcze znane w momencie opracowywania ostatniej wersji klasyfikacji. Wówczas ciê¿ar opracowania opisu pracy spoczywa
g³ównie na autorach programu.
Podobna sytuacja wystêpuje wtedy, gdy w klasyfikacji zawodów nie jest
jeszcze zamieszczony zawód, który pojawi³ siê stosunkowo niedawno
w naszej gospodarce. Przyk³adem takiej sytuacji by³ np. opracowany w ramach projektu PHARE 2000 program dla zawodu „Technik mechatronik”;
zawodu takiego nie by³o jeszcze w klasyfikacji, która ukaza³a siê w 2002 roku.
Mimo przedstawionych wy¿ej trudnoœci – na autorach programu spoczywa jednak obowi¹zek opracowania wszystkich punktów opisu pracy –
w takim zakresie, do jakiego bêdzie przygotowywaæ szkolenie. Nie mog¹
oni polegaæ tylko na intuicji i w³asnych obserwacjach. Powinni siêgn¹æ do
ró¿nych Ÿróde³, np. sprawdziæ, czy nie opracowano ju¿ na ten temat standardów kwalifikacji zawodowych (tak jak dla wspomnianego technika mechatronika) i/lub skonfrontowaæ swoje propozycje z wymaganiami pracodawców z danej bran¿y.
7

dostêpna na stronie www.mpips.gov.pl, wprowadzona rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 10 grudnia 2002 r.
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Opracowywanie programów kszta³cenia zawodowego powinno opieraæ
siê na standardach kwalifikacji zawodowych. Prace nad opracowaniem standardów rozpoczê³y siê w Polsce stosunkowo niedawno i autorzy opracowywanych programów w ramach projektu PHARE 2000 nie mogli z nich jeszcze korzystaæ.
W latach 1998-2000 Departament Polityki Rynku Pracy Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej zrealizowa³ projekt finansowany z grantu Europejskiej
Fundacji Szkolenia w Turynie oraz rz¹du Szwecji pt. „Analiza Potrzeb Szkoleniowych”. Rezultatem projektu by³a metodologia budowania standardów
kwalifikacji zawodowych oraz projekty standardów kwalifikacji dla oœmiu
zawodów: technik mechanik, pracownik komórek finansowo-ksiêgowych,
doradca zawodowy, poœrednik pracy, pracownik socjalny, pracownik administracji samorz¹dowej, technik bezpieczeñstwa i higieny pracy, pracownik
ochrony.
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej (Departament Rynku Pracy) kontynuowa³o powy¿ej wspomniane dzia³ania w ramach Projektu PHARE 2000 „Krajowy system szkolenia zawodowego”. W komponencie
projektu pt. „Opracowanie zbioru krajowych standardów kwalifikacji zawodowych opartych o analizê wymagañ stanowisk pracy” zaprojektowano
i udostêpniono w bazie danych zbiór 40 krajowych standardów kwalifikacji
zawodowych. W najbli¿szym czasie planowane jest opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla dalszych 200 zawodów. Przy opracowywaniu programów dla nastêpnych zawodów lub zakresów pracy nale¿y
w etapie tworzenia opisu pracy opieraæ siê na aktualnych standardach kwalifikacji zawodowych.
W dokumentacji programów projektu PHARE 2000 OPIS PRACY sk³ada
siê z 4 nastêpuj¹cych podpunktów:
1. opis obowi¹zków;
2. miejsce w strukturze organizacyjnej (odpowiedzialny przed/za);
3. warunki pracy / standardy wykonania;
4. wymagania przyjêcia do pracy.

4.1.1. Opis obowi¹zków
W podpunkcie tym wymienia siê zadania zawodowe i czynnoœci, jakie
powinien potrafiæ wykonaæ pracownik posiadaj¹cy kwalifikacje z danego
zakresu pracy.
Poni¿ej podane zostan¹ przyk³ady prawid³owego opisu obowi¹zków
z kilku dokumentacji programów szkolenia opracowanych w ramach projektu PHARE 2000.
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Przyk³ady opisów obowi¹zków
Operator frezarek sterowanych numerycznie:8
— wytwarza na frezarce sterowanej numerycznie czêœci maszynowe na podstawie
dostarczonej dokumentacji technologicznej i programu obróbki;
— przygotowuje stanowisko pracy (zaznajamianie siê z rysunkiem technicznym
lub wzorcem, przygotowywanie narzêdzi do pracy);
— ustawia parametry i nadzoruje pracê frezarki sterowanej numerycznie;
— nastawia parametry pracy poszczególnych narzêdzi frezarki;
— mocuje obrabiane przedmioty;
— uruchamia i zatrzymuje frezarki sterowane numerycznie;
— wykrywa nieprawid³owoœci w pracy frezarki sterowanej numerycznie i usuwa
drobne usterki;
— obs³uguje przyrz¹dy i aparaturê pomiarow¹ do sprawdzania jakoœci wykonanej obróbki (dok³adnoœæ kszta³tów, wymiarów );
— czyœci i konserwuje obs³ugiwan¹ frezarkê sterowan¹ numerycznie, urz¹dzenia
i przyrz¹dy;
— przestrzega przepisy BHP i ppo¿. podczas obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ.
Doradca podatkowy, prowadz¹cy ksiêgi podatkowe w imieniu i na rzecz podatników:9
— wyjaœnia i stosuje przepisy prawne dotycz¹ce: ró¿nych form opodatkowania
dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy, prowadzenia ksi¹g podatkowych i pozosta³ych ewidencji oraz dokumentowania zdarzeñ gospodarczych;
— prowadzi ksiêgi podatkowe i inne ewidencje dla celów podatkowych;
— identyfikuje przychody i koszty ich uzyskania;
— dokonuje ewidencji zdarzeñ gospodarczych technik¹ rêczn¹ lub z wykorzystaniem technik informatycznych, zgodnie z treœci¹ za³¹czonych dokumentów;
— dokonuje miesiêcznych i rocznych zamkniêæ ksi¹g podatkowych;
— na podstawie prowadzonych ksi¹g oblicza miesiêczne zaliczki na podatek dochodowy;
— dokonuje rozliczeñ z tytu³u podatku VAT i akcyzy;
— sporz¹dza w imieniu klienta deklaracje i zeznania podatkowe w oparciu o prowadzone ewidencje lub udziela mu pomocy w tym zakresie;
— udziela porad, opinii i wyjaœnieñ z zakresu obowi¹zków podatkowych.

8

Operator frezarek sterowanych numerycznie, zawód: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 821107
9
Prowadzenie ksi¹g podatkowych oraz sporz¹dzanie deklaracji i zeznañ podatkowych, zawód: Doradca podatkowy – 241903
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4.1.2. Miejsce w strukturze organizacyjnej
(odpowiedzialny przed/za)
W podpunkcie tym opisuje siê miejsce pracy i uk³ad zale¿noœci s³u¿bowych, wynikaj¹cych z wykonywanych zadañ w danym zakresie pracy.
Przyk³ady wskazania miejsca w strukturze organizacyjnej
Technolog programista i ustawiacz: 10
— pracuje w zak³adzie obróbki mechanicznej, mo¿e te¿ pracowaæ na w³asny rachunek zgodnie z przepisami prawa pracy oraz o dzia³alnoœci gospodarczej;
— kontaktuje siê z klientami wewnêtrznymi (inni pracownicy) i zewnêtrznymi
(zleceniodawcy), z zachowaniem etyki zawodu i szacunku wobec innych ludzi;
— przestrzega przepisy BHP i przeciwpo¿arowe na stanowisku pracy.
Opieka domowa nad osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹ 11
— Praca indywidualna;
— Odpowiedzialna przed osob¹ zatrudniaj¹c¹;
— Mo¿e pracowaæ samodzielnie na zasadzie samozatrudnienia.

4.1.3. Warunki pracy / standardy wykonania
W podpunkcie tym opisane s¹ warunki pracy, a tak¿e kryteria oceny jakoœci wykonywanych zadañ.
Przyk³ady opisu warunków pracy
Wykonywanie dociepleñ budynków 12
— Pracuje jako robotnik najemny w firmie budowlanej lub remontowo-budowlanej;
— Wykonuje prace z zakresu docieplania budynków w obiektach eksploatowanych
lub nowo wznoszonych, ró¿nej wysokoœci, wykonanych z rozmaitych materia³ów, w ró¿nych technologiach;
— Odpowiada za jakoœæ wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót oraz zasadami etyki zawodowej.
Prowadzenie akwizycji 13
— Pracuje w przedsiêbiorstwie handlowym zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcjami wewnêtrznymi;
— Praca w terenie;
— Odpowiada za pracowników zatrudnionych w zespole;

10

Technolog programista i ustawiacz, zawód: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 821107
Opieka domowa nad osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹, zawód: Opiekunka domowa – 513301
12
Wykonywanie dociepleñ budynków, zawód: Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie – 713901
13
Prowadzenie akwizycji, zawód: Przedstawiciel handlowy (akwizytor) – 341503
11
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— Ponosi odpowiedzialnoœæ za wyniki sprzeda¿y przedsiêbiorstwa, zawarte umowy sprzeda¿y, satysfakcjê klienta;
— Kontaktuje siê z klientami wewnêtrznymi (inni pracownicy) i zewnêtrznymi (kontrahenci-klienci) bezpoœrednio, telefonicznie lub poprzez pocztê elektroniczn¹,
z zachowaniem etyki zawodu i szacunku wobec innych ludzi.
Przy opracowywaniu tego dokumentu autorzy najwiêcej trudnoœci mieli
z okreœleniem standardów wykonania. W zakresach pracy, dla których standardy wykonania nie by³y ujête w normach punkt ten by³ albo pomijany,
albo zawiera³ ogólnikowe uwagi, np. „... zgodnie z przyjêtymi zasadami”.
Ogólnie opisy pracy nie sprawi³y autorom du¿o trudnoœci, a opracowanie tego dokumentu w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych bêdzie jeszcze ³atwiejsze.

4.2. Lista i opis jednostek modu³owych
Najwa¿niejszym krokiem przy tworzeniu programów modu³owych opartych na metodologii MES jest podzia³ zakresu pracy na jednostki modu³owe. Prawid³owe wyodrêbnienie jednostek modu³owych odpowiadaj¹cych
zadaniom zawodowym bêdzie rzutowaæ na dalsze prace przy kolejnych dokumentach. Podstaw¹ do tego podzia³u bêdzie oczywiœcie definicja jednostki modu³owej.
W programach wykonywanych w ramach projektu PHARE 2000 podzia³
zakresu pracy na jednostki modu³owe przedstawiany by³ w tabeli:

JM. nr

Nazwa i opis jednostki modu³owej
standardy/ normy wykonania

Pod nazw¹ jednostki modu³owej opisywane by³y etapy pracy przy wykonaniu zadania bêd¹cego jednostk¹ modu³ow¹ – wymagaj¹ce opanowania
odrêbnych umiejêtnoœci. W zakoñczeniu opisu podawane by³y standardy
i normy wykonania pozwalaj¹ce sprawdziæ, czy zadanie (w ramach danej jednostki modu³owej) wykonane zostanie prawid³owo.
Najczêœciej wystêpuj¹ce b³êdy przy opracowywaniu tego dokumentu w projekcie PHARE 2000 by³y spowodowane przyzwyczajeniem autorów
do kszta³cenia przedmiotowego. W klasycznym, przedmiotowym podejœciu
pojawiaj¹ siê zawsze pewne treœci wprowadzaj¹ce do danego przedmiotu
nauczania. Odpowiednie rozdzia³y maj¹ tytu³y: „Wiadomoœci wprowadzaj¹ce do...”, „Podstawowe okreœlenia i definicje stosowane w...” lub „Podstawy...” czy „Podstawy dzia³ania urz¹dzeñ...”. Wielu autorów, opieraj¹c siê
na klasycznych podrêcznikach i na doœwiadczeniach z w³asnych prze¿yæ
edukacyjnych zdefiniowa³o jednostki modu³owe tak jak w wy¿ej podanych
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przyk³adach. Jest to oczywiœcie b³¹d. ¯adna taka jednostka nie jest zadaniem
zawodowym – nie koñczy siê bowiem wyrobem, us³ug¹ lub decyzj¹.
Jak rozwi¹zaæ wobec tego problem „wiedzy wprowadzaj¹cej” do kszta³cenia istotnych treœci i umiejêtnoœci? Przecie¿ bez zdefiniowania podstawowych pojêæ nie bêdzie mo¿na siê w danym obszarze swobodnie poruszaæ.
Jeœli przyjêliœmy za³o¿enia metodologii MES, powinniœmy ³¹czyæ teoretyczne treœci wprowadzaj¹ce z zadaniami zawodowymi. Nazwa jednostki
modu³owej jest wtedy zadaniem zawodowym, a „wiedza wprowadzaj¹ca”
zawarta bêdzie w jednostkach szkoleniowych zamieszczonych na pocz¹tku
danej jednostki modu³owej.
Dla przyk³adu – autorzy programu z grupy I podzia³u zamieszczonego
w rozdziale trzecim, zawieraj¹cej g³ównie jednostki typu „A”, dla zakresu
pracy: „Wykonywanie dociepleñ budynków” ca³y obszar zawodowy podzielili na dwie jednostki modu³owe.
Przyk³adowe nazwy i opisy jednostek modu³owych (program grupy I)
J. M. nr 1. Docieplanie budynków metod¹ lekk¹ mokr¹14
Ocenia stan techniczny pod³o¿a i przygotowuje je. Mocuje warstwê ocieplaj¹c¹
z p³yt styropianowych lub z we³ny mineralnej. Wykonuje warstwê zbrojon¹ siatk¹
z w³ókna szklanego lub polipropylenow¹ oraz cienkowarstwowy tynk elewacyjny.
Wykonuje docieplenia œcian budynków metod¹ lekk¹ mokr¹ w ró¿nych systemach.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, recepturami i instrukcjami, wymogami BHP, ochrony przeciwpo¿arowej i ochrony œrodowiska.
J. M. nr 2. Docieplanie budynków metod¹ lekk¹ such¹
Ocenia stan techniczny pod³o¿a i przygotowuje je. Mocuje ruszt z elementów
drewnianych i metalowych. Mocuje warstwê ocieplaj¹c¹ z p³yt styropianowych lub
we³ny mineralnej. Wykonuje oblicówki z paneli z PVC (sidingu) lub metalowych.
Wykonuje docieplenia œcian budynków metod¹ lekk¹ such¹ w ró¿nych systemach.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, recepturami i instrukcjami, wymogami BHP, ochrony przeciwpo¿arowej i ochrony œrodowiska.
Ca³¹ tzw. „wiedzê wprowadzaj¹c¹” autorzy zamieœcili w przypadku jednostki modu³owej nr 1 w trzech jednostkach szkoleniowych:
JS. 01 – Cele, metody i zasady docieplania budynków;
JS. 02 – BHP przy wykonywaniu dociepleñ budynków;
JS. 03 – Materia³y, narzêdzia i sprzêt do wykonywania dociepleñ metod¹
lekk¹ mokr¹.
14

Wykonywanie dociepleñ budynków, zawód: Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie – 713901
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W przypadku jednostki modu³owej nr 2 – tylko w jednej jednostce szkoleniowej:
JS. 12 – Materia³y, narzêdzia i sprzêt do wykonywania dociepleñ metod¹
lekk¹ such¹.
Takie rozwi¹zanie jest jak najbardziej prawid³owe. Jednostki szkoleniowe
mog¹ tak¿e byæ do³¹czane do innych jednostek modu³owych np. jednostka
szkoleniowa JS. 01 – „Cele, metody i zasady docieplania budynków”, która
zamieszczona zosta³a w jednostce modu³owej o nazwie „Docieplanie budynków metod¹ lekk¹ mokr¹” mo¿e byæ zastosowana w jednostce modu³owej o nazwie „Docieplanie budynków metod¹ lekk¹ such¹”, gdyby by³a
koniecznoœæ zorganizowania szkolenia tylko z zastosowaniem tej metody.
Wybieranie poszczególnych jednostek szkoleniowych i umieszczanie ich
w innych jednostkach modu³owych wymaga jednak du¿ego doœwiadczenia
w stosowaniu metodologii MES i dobrej orientacji merytorycznej w danym
obszarze zawodowym.
Problem „wiedzy wprowadzaj¹cej” nie wystêpuje lub jest ma³o zauwa¿alny w programach dla zakresów pracy zawieraj¹cych konkretne dzia³ania
praktyczne (grupa I). Np. w zakresie pracy „Roboty brukarskie” autorzy zaproponowali dwie jednostki modu³owe.
Przyk³adowe nazwy i opisy jednostek modu³owych (program grupy I) 15
J. M. nr 1. Wykonanie robót ziemnych i podsypek
Wspó³pracuje ze s³u¿b¹ geodezyjn¹ przy wytyczaniu nawierzchni ulic, placów,
chodników, dojœæ, itp. , odcinków prostych i ³uków, spadków pod³u¿nych i poprzecznych, wyznaczaniu poziomu bruku i punktów poœrednich przy nawierzchniach wichrowatych, itp. Wykonuje ostateczny kszta³t koryta po koparkach, spychaczach, itp. Wykonuje podbudowy i podsypki oraz warstwy ods¹czaj¹ce z ró¿nych materia³ów: piasków, ¿wiru, pospó³ki, piasku z cementem i odpowiednio je
zagêszcza. Wykonuje ³awy pod krawê¿niki i obrze¿a. Wykonuje wyrównanie skarp
i nasypów, podbudowê pod bruk. Zwraca szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo
pracy, zw³aszcza przy wspó³pracy z maszynami i ciê¿kim sprzêtem.
Standardy/ normy wykonania: Warunki odbioru robót budowlanych i monta¿owych, polskie normy i euronormy.
J. M. nr 2. Brukowanie nawierzchni z ró¿nych materia³ów
Uk³ada pod sznur i szpilki krawê¿niki w linii prostej, wzd³u¿ wyznaczonych
³uków na fundamentach betonowych na zaprawie cementowej, spoinuje styki
zapraw¹ cementow¹. Uk³ada bruk lub kostki kamienne na gotowej podsypce
z materia³ów i wg wzorów, ubija je, klinuje, wa³uje. Sprawdza szablonem i ³ata
przekrój poprzeczny, pokrywa bruk pospó³k¹ lub gruboziarnistym piaskiem. Wykonuje podobn¹ technologi¹ utwardzanie skarp, wêz³ów tramwajowych i kolejowych,
15

Roboty brukarskie, zawód: Brukarz / Kamieniarz – 712401/711301

32

Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

nasypów. Wykonuje utwardzanie dróg, placów, parkingów z trylinki lub bloczków
betonowych. Wykonuje chodniki z p³yt, bruku, kostki kamiennej.
Standardy/ normy wykonania: Polskie normy, euronormy, bran¿owe normy,
œwiadectwa ITB, warunki wykonania i odbioru robót monta¿owych.
Obydwie w/w jednostki modu³owe s¹ konkretnymi zadaniami praktycznymi, a ich wykonanie nie wymaga podbudowy teoretycznej (poza umiejêtnoœci¹ czytania dokumentacji technicznej).
Podobnie jest w wielu zawodach (zakresach pracy) us³ugowych (równie¿
z grupy I) zawieraj¹cych w swoich opisach g³ównie dzia³ania praktyczne.
Jako przyk³ad niech pos³u¿y opis jednostek modu³owych dla zakresu pracy
„Us³ugi odzie¿owe”.
Przyk³adowe nazwy i opisy jednostek modu³owych (program grupy I) 16
J. M. nr 1. Organizacja i obs³uga stanowiska pracy krawca
Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami BHP
i ppo¿. Dobiera wyposa¿enie stanowiska pracy: narzêdzia, przyrz¹dy i przybory
krawieckie do szycia rêcznego odzie¿y. Pos³uguje siê narzêdziami, przyrz¹dami
i przyborami krawieckimi do szycia rêcznego odzie¿y. Wykonuje œciegi rêczne zgodnie z ich przeznaczeniem. Potrafi opisaæ budowê maszyn szwalniczych, ich oprzyrz¹dowaniem i konserwacj¹. Obs³uguje maszyny szwalnicze œciegu: stêbnowego
i obrzucaj¹cego. Wykonuje szycie i monta¿ wêz³ów technologicznych. Okreœla zu¿ycie surowca w produkcji miarowej. Wykonuje kalkulacjê us³ugi. Przyjmuje zamówienie klienta.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z: instrukcj¹ obs³ugi stanowiska pracy, instrukcj¹ obs³ugi maszyny do szycia odzie¿y, cennikiem us³ug, klasyfikacj¹
œciegów rêcznych. Polska Norma, PN-83/P-84502 Wyroby Konfekcyjne. Œciegi.
Klasyfikacja i oznaczenia. Polska Norma, PN-83/P-84501 Wyroby konfekcyjne.
Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia.
J. M. nr 2. Zasady konstrukcji i modelowania odzie¿y
Okreœla proporcje cia³a ludzkiego, typy i rodzaje figur. Zdejmuje wymiary
z sylwetki lub odczytuje je z tabel pomiarów antropometrycznych. Poznaje konstrukcjê i modelowanie form odzie¿y. Wykonuje konstrukcjê i modelowanie dowolnej formy podstawowej na przyk³adzie spódnicy.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z: Polskimi Normami: PN-P-84503
Wyroby odzie¿owe i poñczosznicze. Zasady budowy oznaczenia wielkoœci. PN-P84504 Wyroby odzie¿owe. Wielkoœci. PN-82/P-84500 Pomiary cia³a ludzkiego.
Zasady obróbki technologicznej.
J. M. nr 3. Wykonywanie spódnicy
Przyjmuje zamówienie od klienta. Pomaga w doborze fasonu do figury i rodzaju materia³u odzie¿owego. Zdejmuje wymiary. Okreœla zu¿ycie surowca. Opraco16

Us³ugi odzie¿owe; zawód: Krawiec – 743304
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wuje formê odzie¿ow¹ dla fasonu ubioru. Wykrawa elementy ubioru. Przygotowuje do miary. Usuwa stwierdzone wady.
Stosuje obróbkê technologiczno-termiczn¹.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z: zasadami obróbki technologicznejtermicznej.
J. M. nr 4. Wykonywanie spodni
Przyjmuje zamówienie od klienta. Pomaga w doborze fasonu do figury i rodzaju materia³u odzie¿owego. Zdejmuje wymiary. Okreœla zu¿ycie surowca. Opracowuje formê odzie¿ow¹ dla fasonu ubioru. Wykrawa elementy ubioru. Przygotowuje do miary. Usuwa stwierdzone wady.
Stosuje obróbkê technologiczno-termiczn¹.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z: zasadami obróbki technologicznej
i termicznej.
J. M. nr 5. Wykonywanie bluzki
Przyjmuje zamówienie od klienta. Pomaga w doborze fasonu do figury i rodzaju materia³u odzie¿owego. Zdejmuje wymiary. Okreœla zu¿ycie surowca. Opracowuje formê odzie¿ow¹ dla fasonu ubioru. Wykrawa elementy ubioru. Przygotowuje do miary. Usuwa stwierdzone wady.
Stosuje obróbkê technologiczno-termiczn¹.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z: zasadami obróbki technologicznej
i termicznej.
J. M. nr 6. Wykonywanie spódnicy ze skóry
Przyjmuje zamówienie od klienta. Pomaga w doborze fasonu do figury. Zdejmuje wymiary. Okreœla zu¿ycie surowca. Korzysta z formy odzie¿owej. Dobiera
skóry. Wykrawa elementy ubioru. Przygotowuje do miary. Usuwa stwierdzone wady.
Stosuje obróbkê technologiczno – termiczn¹.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z: zasadami obróbki technologicznotermicznej skór odzie¿owych (licowych).
W programach dla zakresów z grupy II, zawieraj¹cych g³ównie jednostki
teoretyczne typu „C”, jest podobnie prosta procedura podzia³u zakresu pracy na jednostki modu³owe jak w wy¿ej opisanych programach grupy I. Oto
przyk³ad takiego podzia³u dla zakresu pracy: „Obs³uga menad¿ersko-administracyjna”.
Przyk³adowe nazwy i opisy jednostek modu³owych (program grupy II) 17
JM nr 1 Kreowanie Public Relations firmy
Prezentuje w³asn¹ osobê, rozmawia z klientami, interesantami, stosuje etykê
w biznesie, udziela informacji, organizuje spotkania promocyjne, informacyjne,
seminaria i konferencje, redaguje zaproszenia, przygotowuje sale konferencyjne.
17

Obs³uga menad¿ersko-administracyjna, zawód: Sekretarka – 411101
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Standardy/normy wykonania: kodeks etyki biznesu, normy moralne, normy
etyczne, zasady savoir-vivre, scenariusz spotkañ.
JM nr 2 Tworzenie materia³ów prezentuj¹cych firmê
Obs³uguje komputer, wykorzystuje programy komputerowe, opracowuje treœci
prezentacji, opracowuje wizytówki dla szefa i firmy, redaguje treœci folderów reklamowych, skanuje materia³y, opracowuje logo firmy, tworzy logo firmy, sporz¹dza blankiety druków firmowych.
Standardy/normy wykonania: instrukcje obs³ugi sprzêtów, instrukcje obs³ugi
oprogramowania.
JM nr 3 Obs³uga biurowych urz¹dzeñ technicznych
Zachowuje zasady bezpieczeñstwa przy korzystaniu z urz¹dzenia, uruchamia
urz¹dzenie, wysy³a i odbiera dokumenty, programuje ustawienia aparatu, wykorzystuje funkcje urz¹dzenia, usuwa drobne uszkodzenia, kopiuje dokumenty przy
wykorzystaniu poszczególnych funkcji urz¹dzenia, zmienia toner, oprawia dokumenty, laminuje pisma i druki.
Standardy/normy wykonania: instrukcja obs³ugi.
JM nr 4 Korzystanie z internetowych technik komunikacyjnych
Obs³uguje komputer, tworzy i wykorzystuje strony internetowe, zak³ada i obs³uguje pocztê elektroniczn¹, przesy³a korespondencjê za pomoc¹ Internetu.
Standardy/normy wykonania: instrukcja obs³ugi sprzêtu, instrukcja obs³ugi
programów.
JM nr 5 Prowadzenie podstawowej administracji firmy
Zak³ada i prowadzi rejestry i ewidencje dokumentów, redaguje komputerowo
pisma, tworzy i wysy³a korespondencjê, ewidencjonuje obroty gotówkowe w firmie, sporz¹dza raporty kasowe za okresy rozliczeniowe.
Standardy/normy wykonania: Instrukcja kancelaryjna, prawo pracy, regulaminy wewnêtrzne, instrukcja kasowa, przepisy o rachunkowoœci, instrukcja obs³ugi
sprzêtu, instrukcja obs³ugi oprogramowania.
JM nr 6 Motywowanie i rozwój zasobów ludzkich w firmie
Formu³uje oferty pracy, selekcjonuje zg³oszenia kandydatów do pracy, organizuje i prowadzi rozmowy kwalifikacyjne, doradza w doborze pracowników, rozpoznaje zapotrzebowanie personalne. Gromadzi i weryfikuje oferty szkoleñ, diagnozuje potrzeby doskonalenia i dokszta³cania pracowników, opracowuje system premiowania, formu³uje i modyfikuje procesy awansowania pracowników, wyznacza
kierunek i celowoœæ organizowania szkoleñ.
Standardy/normy wykonania: prawo pracy, regulamin pracy.
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W niektórych zakresach pracy konieczne jest jednak opanowanie w pierwszym etapie szkolenia pewnych podstaw teoretycznych po to, aby móc zaplanowaæ i zrozumieæ zadania zawodowe praktyczne. Prawid³owe przygotowanie do wykonywania tych zadañ wymaga od uczestnika szkolenia np.
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê dokumentacj¹ techniczn¹, doboru w³aœciwych
materia³ów lub efektywnego i bezpiecznego wykorzystania narzêdzi i maszyn.
Doskonale poradzili sobie z tym problemem autorzy programu dla zakresu pracy z grupy III „Roboty instalacyjne wodoci¹gowe i kanalizacyjne”.
Poni¿ej ich opracowanie tego dokumentu.
Przyk³adowe nazwy i opisy jednostek modu³owych (program grupy III) 18
J. M. nr 1. Przygotowanie robót instalacyjnych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
Stosuje podstawowe pojêcia budowlane: Korzysta z terminologii budowlanej.
Opisuje metody wykonywania obiektów budowlanych. Opisuje narzêdzia, maszyny i urz¹dzenia do wykonania robót budowlanych. Opisuje rodzaje i przebieg robót zwi¹zanych z wykonaniem instalacji sanitarnych. Charakteryzuje materia³y
pod wzglêdem podstawowych w³aœciwoœci fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Odró¿nia materia³y i technologie wykonania robót instalacyjnych sanitarnych. Stosuje zasady organizacji stanowiska sk³adowania i magazynowania poszczególnych materia³ów budowlanych. Stosuje bezpieczne metody pracy przy transporcie i sk³adowaniu materia³ów budowlanych. Stosuje metody oszacowania iloœæ
sk³adowanego i magazynowanego materia³u. Pos³uguje siê rysunkiem budowlanym, przyborami do rysowania. Opisuje poszczególne elementy dokumentacji, informacje zawarte w opisie technicznym, czêœci graficznej. Odczytuje rzuty poziome i przekroje pionowe. Czyta dokumentacjê techniczn¹ instalacji wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej. Korzysta z instrukcji producentów materia³u i sprzêtu. Wykonuje obliczenia materia³owe i sprzêtowe na podstawie dokumentacji. Wykonuje szkice
elementów instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Standardy/ normy wykonania: PN- EN i prawo budowlane.
J. M. nr 2. Przestrzeganie przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpo¿arowej i ochrony œrodowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej
Pos³uguje siê podstawowymi aktami prawnymi, prawami i obowi¹zkami pracodawcy i pracownika w zakresie przepisów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Przestrzega zasad bezpieczeñstwa pracy. Usuwa zagro¿enia dla ¿ycia
i zdrowia pracownika. Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym, potrafi zareagowaæ w przypadku zagro¿enia po¿arowego zgodnie z instrukcj¹ p. po¿. Przestrzega zasad ochrony œrodowiska.
Standardy/ normy wykonania: Kodeks Pracy przepisy i instrukcje BHP.
18
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J. M. nr 3. Monta¿ instalacji wodoci¹gowej z rur stalowych ocynkowanych
miedzianych i z tworzyw sztucznych
Wykonuje prace zwi¹zane z monta¿em przewodów i urz¹dzeñ wraz z uzbrojeniem instalacji rozprowadzaj¹cej wodê do picia lub celów technologicznych od
wodomierza albo od wejœcia przewodu do budynku zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami BHP, ochrony przeciwpo¿arowej, œrodowiska i przeciwpora¿eniowymi.
Czyta dokumentacjê techniczn¹ instalacji wodoci¹gowej celem okreœlenia miejsca
rodzaju i technologii wykonywanych robót. Przygotowuje materia³y, dobiera sprzêt,
narzêdzia i urz¹dzenia do wykonania robót. Trasuje instalacjê w/g dokumentacji.
Przygotowuje rury do monta¿u. Wykonuje z³¹cza rur. Mocuje instalacjê wodoci¹gow¹ w budynku. Wykonuje przejœcia elementów instalacji przez przegrody budowlane. Przeprowadza próbê szczelnoœci i odbiór techniczny wykonanej instalacji wodoci¹gowej.
Standardy/ normy wykonania: PN- EN i prawo budowlane.
J. M. nr 4. Monta¿ instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych
Wykonuje prace podczas monta¿u przewodów z rur z tworzyw sztucznych
i urz¹dzeñ wraz z uzbrojeniem instalacji odprowadzaj¹cej œcieki, od przyborów
sanitarnych i urz¹dzeñ technologicznych znajduj¹cych siê wewn¹trz budynku do
pierwszej studzienki rewizyjnej za budynkiem. Montuje instalacje odprowadzaj¹ce wody deszczowe z wpustów deszczowych dachowych i powierzchniowych do
kanalizacji miejskiej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP, ochrony przeciwpo¿arowej, œrodowiska i przeciwpora¿eniowymi. Czyta dokumentacjê techniczn¹
celem okreœlenia miejsca rodzaju i technologii wykonywanych robót. Przygotowuje materia³y, dobiera sprzêt, narzêdzia urz¹dzenia do wykonania robót. Trasuje
instalacjê w/g dokumentacji. Przygotowuje rury do monta¿u. Wykonuje z³¹cze
rur. Mocuje instalacjê kanalizacyjn¹ w budynku. Wykonuje przejœcia elementów
instalacji kanalizacyjnej przez przegrody budowlane. Przeprowadza badanie szczelnoœci i odbiór techniczny wykonanej instalacji kanalizacyjnej.
Standardy/ normy wykonania: PN- EN i prawo budowlane.
J. M. nr 5. Monta¿ przyborów sanitarnych
Opisuje rodzaje i budowê przyborów sanitarnych. Montuje przybory sanitarne,
wpusty pod³ogowe, osadniki, itp. i ³¹czy je z przewodami instalacji kanalizacyjnej
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP, ochrony przeciwpo¿arowej, œrodowiska i przeciwpora¿eniowymi. Czyta dokumentacjê techniczn¹ celem okreœlenia
miejsca rodzaju i technologii wykonywanych robót. Przygotowuje materia³y, dobiera sprzêt, narzêdzia i urz¹dzenia do wykonania robót.
Standardy/ normy wykonania: PN- EN i prawo budowlane.
J. M. nr 6. Wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
Opisuje najczêœciej spotykane problemy w instalacjach wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Wykonuje prace zwi¹zane z konserwacj¹ instalacji wodoci¹gowych
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i kanalizacyjnych z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, ochrony przeciwpo¿arowej, œrodowiska i przeciwpora¿eniowymi. Ocenia stan techniczny instalacji. Dobiera narzêdzia i sprzêt potrzebny do wykonania napraw i konserwacji.
Usuwa przyczyny nieprawid³owego dzia³ania instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Reguluje urz¹dzenia instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Standardy/ normy wykonania: PN- EN i prawo budowlane.
Cztery jednostki modu³owe zawieraj¹ce zadania praktyczne poprzedzone tu zosta³y dwiema jednostkami zawieraj¹cymi treœci teoretyczne, których opanowanie pozwoli na wykonywanie zadañ praktycznych ze zrozumieniem, w bezpieczny sposób. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pierwsze dwie jednostki modu³owe równie¿ spe³niaj¹ warunki zawarte w definicji jednostki
modu³owej – s¹ wiêc jak najbardziej zgodne z metodologi¹ MES.
Wiêksze trudnoœci przy opracowywaniu podzia³u zakresu pracy na jednostki modu³owe mo¿na napotkaæ w zakresach pracy zawieraj¹cych treœci
oparte na wiedzy z ró¿nych dziedzin. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ grupa
zakresów pracy zwi¹zanych z mechatronik¹. Tu uczestnik szkolenia zanim
przyst¹pi do realizacji zadania zawodowego powinien opanowaæ wiele wiedzy teoretycznej. Jest ona bowiem konieczna do zrozumienia wszystkich
zjawisk towarzysz¹cych wykonaniu zadania zawodowego. Niemal w ka¿dej
jednostce modu³owej z tego zakresu pracy uczestnik szkolenia powinien
korzystaæ z wiadomoœci z mechaniki, elektroniki, fizyki i matematyki.
Zgodnie z metodologi¹ MES, punktem wyjœcia powinna byæ tu jednak
analiza zadañ zawodowych dla danego zakresu pracy, a wiedza dodatkowa
(pochodz¹ca czêsto z innych dziedzin) potrzebna do wykonania tych zadañ
powinna byæ zamieszczona w jednostkach szkoleniowych przyporz¹dkowanych do jednostek modu³owych opisuj¹cych te zadania.
Autorzy wielu programów w projekcie PHARE 2000 próbowali wiedzê
teoretyczn¹, konieczn¹ do wykonywania zadañ zawodowych ze zrozumieniem, wydzieliæ i umieœciæ najczêœciej na pocz¹tku programu. Pojawia³y siê
wówczas, w pierwszej fazie pisania programów, propozycje jednostek modu³owych takich jak np. w programie dla zakresu pracy „Systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” w zawodzie „Technik mechatronik – 311990”:
„Wprowadzenie do mechatroniki”,
„Podstawy mechatroniki” i
„Podstawy dzia³ania urz¹dzeñ hydraulicznych”.
Takie jednostki modu³owe nie spe³nia³y warunków zapisanych w definicji – nie koñczy³y siê bowiem wyrobem, us³ug¹ lub decyzj¹. Podczas poprawiania dokumentacji programowej autorzy próbowali po³¹czyæ wiedzê zapisan¹ w tych jednostkach z konkretnymi zadaniami zawodowymi. Nie zawsze by³o to mo¿liwe, a niekiedy powstawa³y jednostki modu³owe bardzo
„niezgrabne”, w których na si³ê próbowano po³¹czyæ wiedzê teoretyczn¹
z praktycznym zadaniem.
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Co robiæ w tej sytuacji? Nale¿y przyj¹æ, ¿e opanowanie wiedzy ma s³u¿yæ
podejmowaniu w³aœciwych decyzji. Zatem przy sporz¹dzaniu listy i opisu
jednostek modu³owych dla zakresów pracy o technicznych zadaniach zawodowych wymagaj¹cych du¿ej podbudowy teoretycznej nale¿y uznaæ, ¿e
jednostki zawieraj¹ce wiedzê wprowadzaj¹c¹ s¹ prawid³owe. Nazwy takich
jednostek musz¹ jednak wskazywaæ wyraŸnie na umiejêtnoœci jakie powinny byæ opanowane po ich ukoñczeniu, a w opisie trzeba zastosowaæ czasowniki operacyjne (o których bêdzie wiêcej w nastêpnym rozdziale dotycz¹cym celów kszta³cenia).
Wspomniane wy¿ej jednostki modu³owe z zakresu pracy z grupy IV „Systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” przyjê³y ostatecznie zmienione
nazwy i opisy.
Przyk³ad ostatecznej wersji nazwy i opisu jednostki modu³owej
(program grupy IV) 19
J. M. nr 1. Opisywanie elementów i urz¹dzeñ mechatronicznych
Rozró¿nia podstawowe definicje i pojêcia mechatroniki.
Definiuje pojêcie „inteligentnych” urz¹dzeñ i systemów opartych na naœladownictwie przyrody.
Rozró¿nia pojêciowe ró¿nice pomiêdzy mechatronizacj¹ a automatyzacj¹.
Okreœla tendencje mechatronizacji w technikach automatyzacji.
Analizuje przyk³ady integracji ró¿norodnych dziedzin in¿ynierii i technologii
w mechatronice.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z poradnikami.
J. M. nr 2. Opisywanie funkcjonowania urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych
Okreœla podstawowe elementy mechatroniki; mechaniczne (wykonawcze) oraz
elektroniczne i informatyczne (programowalne) urz¹dzenia steruj¹ce.
Identyfikuje zasady standaryzacji sygna³ów.
Rozró¿nia sygna³y pr¹dowe i napiêciowe; sygna³y cyfrowe i analogowe; sygna³y
binarne.
Okreœla ró¿nice pomiêdzy sterowaniem binarnym a sterowaniem ci¹g³ym oraz
zasady regulacji i definicje procesów sekwencyjnych i wspó³bie¿nych.
Okreœla podstawy sterowania przy wykorzystaniu sterowników PLC.
Rozró¿nia zasady podejœcia systemowego w projektowaniu urz¹dzeñ mechatroniki.
Okreœla rodzaje urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych.
Rozró¿nia bloki funkcjonalne urz¹dzeñ i systemów: wykonawcze, rejestruj¹ce,
steruj¹ce, programuj¹ce. Okreœla hierarchicznoœæ budowy systemów mechatroniki.
Okreœla koncepcjê modu³ów i modu³owoœci oraz zasady wspó³dzia³ania modu³ów i wspó³pracy urz¹dzeñ i systemów.
19

Systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne, zawód: Technik mechatronik – 311990

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

39

Rozró¿nia przyk³ady zastosowañ inteligentnych urz¹dzeñ i systemów, w szczególnoœci opartych na zasadach hydrauliki i pneumatyki.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z normami PN, ISO, ICE.
J. M. nr 3. Analiza dzia³ania urz¹dzeñ hydraulicznych
Analizuje podstawowe prawa fizyki zwi¹zane z urz¹dzeniami hydraulicznymi.
Okreœla podstawowe prawa statyki i dynamiki p³ynów oraz parametry charakteryzuj¹ce ciecz hydrauliczn¹ i jej stan, stosuje te zasady w praktyce.
Rozró¿nia jednostki miary dotycz¹ce parametrów p³ynów hydraulicznych.
Mierzy podstawowe parametry p³ynów hydraulicznych.
Standardy/ normy wykonania – zgodnie z normami systemu SI.
Pozosta³e jednostki modu³owe tego zakresu pracy zawieraj¹ w sobie zadania praktyczne; nie zamieszczam ich, gdy¿ przyk³ady podobnych jednostek modu³owych omawiane by³y ju¿ wczeœniej.
Jeszcze wiêcej problemów wystêpuje przy opracowywaniu podzia³u zakresu pracy na jednostki modu³owe dla zawodów (zakresów pracy) zawieraj¹cych g³ównie jednostki koñcz¹ce siê decyzj¹, ale tak¿e wymagaj¹ce wiedzy teoretycznej z kilku dziedzin. Przypadek taki przeanalizujê na przyk³adzie programu z zakresu pracy z grupy V: „Rozwijanie podstawowych
kompetencji doradczych”. Uczestnik szkolenia powinien w czasie kursu
z tego zakresu pracy opanowaæ wiedzê z zakresu rolnictwa, prawa rolnego,
przepisów dot. korzystania z programów UE, ... , a tak¿e umiejêtnoœci z zakresu komunikacji interpersonalnej czy organizowania, a niekiedy i prowadzenia szkoleñ.
Autorzy programu po wielu próbach i dyskusjach przyjêli podany ni¿ej
podzia³ zakresu pracy na jednostki modu³owe.
Przyk³ad ostatecznego podzia³u programu na jednostki modu³owe
(program grupy V) 20
J. M. nr 1. Projektowanie us³ug doradczych dla rolników
Doradca opisuje wspó³czesne tendencje w zarz¹dzaniu i organizacji oraz mo¿liwoœci ich stosowania w dzia³alnoœci doradczej. Opanowuje umiejêtnoœci ustalania celów i priorytetów dzia³alnoœci doradczej, okreœlania zadañ i sposobów ich
realizacji, konstruowania planów i programów us³ug doradczych okreœlonych
w statutach jednostek doradczych oraz sporz¹dzania programów przedsiêwziêæ
doradczych finansowanych ze œrodków zewnêtrznych.
Standardy/normy wykonania – Zgodnie z wymaganiami naukowej organizacji
i zarz¹dzania, metodyk¹ doradztwa rolniczego oraz przepisami i procedurami
poszczególnych jednostek organizacyjnych doradztwa rolniczego i organów za³o¿ycielskich (MRiRW, wojewoda). Brak obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych.
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J. M. nr 2. Œwiadczenie indywidualnych us³ug doradczych rolnikom oraz przygotowanie ich do rozwi¹zywania problemów zawodowych
Doradca identyfikuje sytuacje problemowe rolników oraz udziela pomocy
w kreowaniu pomys³ów i doborze skutecznych metod rozwi¹zywania problemów
zawodowych. Opanowuje umiejêtnoœci aktywnego s³uchania, które pozwol¹ mu
poznaæ problemy rozmówcy, jego pogl¹dy, postawy, zainteresowania, itd., tzn.
lepiej zrozumieæ szukaj¹cego pomocy rolnika. Identyfikuje zak³ócenia wystêpuj¹ce
w procesie komunikowania siê z rolnikiem i umie je przezwyciê¿yæ. Nabywa równie¿ umiejêtnoœci: przekazywania informacji, tak by dotar³y do adresata; „dostrajania” siê do poziomu rozmówcy; dyskutowania oraz zabierania g³osu w miejscu
publicznym (na zebraniu, szkoleniu itd.). W dalszej kolejnoœci, przestrzegaj¹c
zasady komunikacji interpersonalnej, doradca doskonali umiejêtnoœci rozwi¹zywania konfliktów interpersonalnych, jak te¿ prowadzenia negocjacji. Ponadto opanowuje umiejêtnoœæ przygotowania rolników do negocjacji z ró¿nymi partnerami
spo³ecznymi.
Standardy/normy wykonania – Zgodnie z wymaganiami nauk psychologicznych, prakseologicznych i ekonomicznych oraz przepisami poszczególnych jednostek organizacyjnych doradztwa rolniczego i organów za³o¿ycielskich /MRiRW,
wojewoda/. Brak obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych.
J. M. nr 3. Organizowanie us³ug szkoleniowych dla rolników
Doradca opisuje rodzaje i cechy charakterystyczne edukacji dla wsi i rolnictwa.
Okreœla rodzaje i sposoby konstruowania celów edukacyjnych, jako punkt wyjœcia
w przygotowywaniu programów szkoleniowych. W dalszej kolejnoœci stosuje metody i œrodki kszta³cenia, a tak¿e konstruuje scenariusze zajêæ dydaktycznych.
Przygotowuje szkolenia od strony organizacyjnej i technicznej.
Standardy/normy wykonania – Zgodnie z wymaganiami nauk pedagogicznych,
zw³aszcza andragogiki rolniczej oraz przepisami jednostek organizacyjnych doradztwa rolniczego i organów za³o¿ycielskich /MRiRW, wojewoda/ i obowi¹zuj¹cymi w nich procedurami. Brak obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych.
Zakres pracy w powy¿szym przyk³adzie podzielony zosta³ tylko na trzy
jednostki modu³owe. Wynika³o to z koniecznoœci zachowania zgodnoœci
z definicj¹ jednostki modu³owej. Przy takim podziale mo¿na by³o zachowaæ prawid³owoœæ wynikaj¹c¹ z metodologii MES: ka¿da jednostka modu³owa jest zadaniem zawodowym.
Powsta³e jednostki modu³owe s¹ bardzo „opas³e” i potrzeba du¿o czasu
na ich zrealizowanie. Na jednostkê modu³ow¹ nr 3 autorzy przeznaczyli a¿
80 godzin! Proszê zwróciæ uwagê jak obszerne s¹ przyporz¹dkowane jej jednostki szkoleniowe.
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Przyk³ad jednostki modu³owej i jednostek szkoleniowych programu
grupy V
Jednostka
modu³owa

Liczba
godzin
JS.08 Rozró¿nianie i dobór form edukacyjnych do potrzeb rolników
8
JS.09
Formu³owanie
celów
edukacyjnych
8
JM.03
16
Organizowanie JS.10 Konstruowanie programów szkoleniowych
us³ug
JS.11 Stosowanie wybranych metod nauczania w procesie szkolenia zawodowego rolników
24
szkoleniowych JS.12 Dobieranie œrodków multimedialnych do szkoleñ rolniczych
8
dla rolników JS.13 Konstruowanie scenariuszy zajêæ dydaktycznych
8
JS.14 Przygotowanie techniczno-organizacyjne szkoleñ
8
Razem:
80
Jednostki szkoleniowe

Wiele z tych jednostek szkoleniowych mo¿e byæ tak¿e jednostkami modu³owymi lub tematami odrêbnych, krótkich kursów np. „Konstruowanie
programów szkoleniowych” czy „Stosowanie wybranych metod nauczania
w procesie szkolenia zawodowego rolników”. Podzia³ taki jest jednak prawid³owy.
W metodologii MES nie ma ograniczeñ czasu przeznaczonego na jednostkê modu³ow¹, czy szkoleniow¹. Mo¿e ona trwaæ kilka godzin, ale tak¿e
parê miesiêcy. To autorzy programu decyduj¹ o podziale zakresu pracy na
jednostki modu³owe i tym samym o wielkoœci jednostek modu³owych. Przy
okreœlaniu „pojemnoœci” jednostek modu³owych nale¿y braæ pod uwagê
ró¿ne czynniki, takie jak:
— iloœæ nauczycieli prowadz¹cych zajêcia w ramach danej jednostki modu³owej; gdy jednostka jest obszerna mo¿e wyst¹piæ koniecznoœæ zatrudnienia kilku nauczycieli;
— wyposa¿enie technodydaktyczne zgromadzone do realizacji danej jednostki modu³owej; w niektórych zakresach pracy, zbyt obszerne jednostki modu³owe wymagaj¹ du¿ej iloœci sprzêtu i nie zawsze mo¿na go zgromadziæ w danym czasie w pomieszczeniach;
— sprawdziany po jednostkach modu³owych; „pojemnoœæ” jednostki modu³owej ma wp³yw na iloœæ zadañ w sprawdzianie, a tym samym na czas
jego wykonania.
Wielkoœæ jednostek modu³owych zale¿y przede wszystkim od specyfiki
zadañ zawodowych w danym zakresie pracy. Nale¿y jednak unikaæ, jeœli
jest to mo¿liwe, jednostek modu³owych bardzo rozbudowanych. Umo¿liwi
to bardziej elastyczn¹ realizacjê szkolenia.
Tak wiêc opracowanie dokumentu „Lista i opis jednostek modu³owych”
jest zadaniem o ró¿nym stopniu trudnoœci. Zale¿y to g³ównie od specyfiki
zadañ zawodowych, a dok³adniej od tego, która grupa jednostek modu³owych dominuje w danym zakresie pracy.
Naj³atwiej bêdzie wykonaæ podzia³ zakresu pracy na jednostki modu³owe dla zawodów (zakresów pracy) zawieraj¹cych jednostki modu³owe typu
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„A”, „B” i „C”. Trudniej, gdy w danym zawodzie (zakresie pracy) jednostki
modu³owe praktyczne poprzedzone musz¹ byæ opanowaniem wiedzy teoretycznej (jednostki typu „CA” i „CB”).
Najtrudniej jest jednak, gdy w zawodzie (zakresie pracy) wystêpuj¹ jednostki modu³owe wymagaj¹ce wiedzy teoretycznej z kilku dziedzin (jednostki typu „CCA” i „CCB”). W przypadku takich zawodów istnieje mo¿liwoœæ wydzielenia jednostek z sam¹ wiedz¹ teoretyczn¹ – tak jak to zosta³o
zastosowane w kilku programach wykonywanych w ramach projektu PHARE 2000. Nazwy i opisy tych teoretycznych jednostek modu³owych powinny siê jednak odwo³ywaæ do opanowywanych umiejêtnoœci.

4.3. Cele szkolenia w zakresie jednostki modu³owej
Wa¿nym krokiem w projektowaniu programu szkolenia jest okreœlenie
celów kszta³cenia. Cele kszta³cenia mog¹ byæ formu³owane w ró¿nym stopniu ogólnoœci, zale¿nym od tego, na jakim poziomie uogólnienia projektuje siê zadania edukacyjne. Na du¿ym poziomie ogólnoœci definiowane s¹
cele edukacji narodowej – zgodnie z ustrojem politycznym i spo³ecznym
oraz z przyjêtymi normami kulturowymi. Z nich wynikaj¹ cele kszta³cenia
w poszczególnych instytucjach edukacyjnych, a tak¿e cele dla kszta³cenia
doros³ych. Tak¿e ka¿dy kurs szkoleniowy ma w swoich za³o¿eniach postawione cele kszta³cenia. Mog¹ byæ one podawane w ofercie zachêcaj¹cej do
uczestnictwa w szkoleniu, a ich osi¹gniêcie jest podstaw¹ do wystawienia
odpowiedniego certyfikatu.
W programach modu³owych opartych na metodologii MES szczegó³owe
cele kszta³cenia formu³uje siê dwukrotnie: raz dla jednostki modu³owej
i drugi raz – dla jednostki szkoleniowej.
Cele kszta³cenia dla jednostki modu³owej zamieszczane s¹ w oddzielnym
dokumencie. Wynikaj¹ one bezpoœrednio z opisu jednostki modu³owej
i zawsze s¹ formu³owane w formie operacyjnej.
Nale¿y przy tym przypomnieæ, ¿e operacyjne cele kszta³cenia to inaczej
cele „mierzalne” – takie, których osi¹gniêcie mo¿na ³atwo i jednoznacznie
sprawdziæ. Na podstawie tak sformu³owanych celów projektowane s¹ potem sprawdziany. Dla ³atwiejszego formu³owania operacyjnych celów kszta³cenia przyjmuje siê czêsto ustalon¹ formê ich definiowania. W projekcie
PHARE 2000 by³o to nastêpuj¹ce sformu³owanie: „Po zakoñczonym procesie kszta³cenia w ramach tej jednostki modu³owej uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³: ......... „ – po czym by³a wymieniana lista umiejêtnoœci, które
uczestnik szkolenia ma w danej jednostce modu³owej opanowaæ.
W operacyjnym sformu³owaniu celu kszta³cenia nale¿y pamiêtaæ, ¿e powinniœmy go okreœliæ zapewniaj¹c odpowiedŸ na trzy pytania:
1. co uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³ wykonaæ lub jak bêdzie potrafi³
zastosowaæ zdobyt¹ wiedzê?
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2. w jakich warunkach wykona czynnoœci, które opanowa³ lub w jakich
warunkach zastosuje opanowan¹ wiedzê?
3. wed³ug jakich standardów sprawdzimy, czy czynnoœci wykonane zosta³y
poprawnie?
Dla lepszego zobrazowania spe³nienia powy¿szych warunków w sformu³owaniu celów kszta³cenia pos³u¿y przyk³ad operacyjnego celu kszta³cenia
z programu szkolenia dla zakresu pracy „Roboty murarskie”.
Przyk³ad celu kszta³cenia

21

Po zakoñczeniu jednostki modu³owej uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³:
Wykonaæ mury pe³ne i z otworami o ró¿nej gruboœci z zastosowaniem materia³ów œciennych drobnowymiarowych wg norm PN-68/B-10020, PN-68/B-10024,
BN-68/8841-17, BN-74/8841-19, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót murarskich” oraz zasadami sztuki budowlanej.
Autorzy programu kursu sformu³owali powy¿sze cele odpowiadaj¹c na
wszystkie trzy pytania:
1. co potrafi – „Wykonaæ mury pe³ne i z otworami o ró¿nej gruboœci...”
2. w jakich warunkach – „... z zastosowaniem materia³ów œciennych drobnowymiarowych wg norm PN-68/B-10020 , PN-68/B-10024 , BN-68/8841-17,
BN-74/8841-19...”
3. wed³ug jakich standardów – „... zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót murarskich” oraz zasadami sztuki budowlanej.”
Nie zawsze jednak da siê sformu³owaæ cel kszta³cenia tak, aby zawiera³
w sobie odpowiedzi na wszystkie w/w pytania. Czêsto w celach podawane
s¹ jedynie odpowiedzi na pierwsze dwa pytania. Dla wielu czynnoœci nie
ma bowiem standardów jakoœci wykonania lub s¹ one doœæ trudne do sprecyzowania.
Zdarza siê równie¿, ¿e w celu kszta³cenia podawana jest jedynie informacja dotycz¹ca tego, co uczestnik bêdzie umia³ po ukoñczeniu tej jednostki
modu³owej. Dotyczy to przewa¿nie jednostek modu³owych zawieraj¹cych
tylko treœci teoretyczne.
Rozwa¿my przyk³ad innej jednostki modu³owej programu „Roboty murarskie”, gdzie trudniej by³o sformu³owaæ normy dla celu operacyjnego.
Przyk³ad celu kszta³cenia

22

„Po zakoñczeniu jednostki modu³owej uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³:
Interpretowaæ i stosowaæ podstawowe przepisy prawne okreœlaj¹ce warunki BHP
przy robotach budowlano-monta¿owych zawarte w:

21
22

Roboty murarskie, zawód: Murarz – 712102
Roboty murarskie, zawód: Murarz – 712102
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— Ustawie z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z póŸniejszymi zmianami;
— Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dn. 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-monta¿owych;
— Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dn. 26 wrzeœnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, z póŸniejszymi
zmianami.
W tak sformu³owanym celu kszta³cenia standardem poprawnoœci wykonania zadania jest zgodnoœæ dzia³ania, jak¹ stanowi podejmowanie decyzji
dotycz¹cych bezpiecznego sposobu wykonywania prac budowlano-monta¿owych z normami zawartymi w przytoczonych regulacjach prawnych.
Ten cel kszta³cenia sformu³owany jest prawid³owo.
Formu³owanie operacyjnych celów kszta³cenia u³atwia planowanie zajêæ
przez nauczyciela, a tak¿e ich realizacjê. Operacyjne cele kszta³cenia umo¿liwiaj¹:
z dok³adne zaplanowanie zadañ dydaktycznych na dan¹ jednostkê modu³ow¹;
z bie¿¹ce sprawdzanie, czy zaplanowane cele zosta³y osi¹gniête;
z ³atwe przygotowanie sprawdzianów po zrealizowaniu danej jednostki
modu³owej;
z mo¿liwoœæ bie¿¹cego korygowania swojego konspektu zajêæ w zale¿noœci
od stopnia opanowania wiedzy i umiejêtnoœci przez uczestników szkolenia;
z ³atwiejsz¹ wspó³pracê nauczyciela z instytucjami sprawdzaj¹cymi jakoœæ szkoleñ, przez u³atwienie jednoznacznego pomiaru osi¹gniêæ dydaktycznych.
Jak ju¿ wspomniano, operacyjne cele kszta³cenia dla jednostki modu³owej wynikaj¹ bezpoœrednio z jej opisu, dlatego podawane poni¿ej przyk³ady
bêd¹ dotyczy³y tych samych zakresów pracy co przyk³ady z opisami jednostek modu³owych.
Oto cele kszta³cenia dla dwóch jednostek modu³owych z zakresu pracy
„Roboty brukarskie”.
Przyk³ady celów kszta³cenia

23

JM. 01 Wykonanie robót ziemnych i podsypek
Po zakoñczeniu jednostki modu³owej uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³:
— Wytyczyæ drogi, chodnik, plac i nachylenie skarpy wg dokumentacji i warunków technicznych wykonania i odbioru robót;
— Wyznaczyæ poziom podsypki oraz nawierzchni za pomoc¹ narzêdzi i sprzêtu;
— Wyrównaæ koryto, wykonaæ wykop pod ³awê fundamentow¹ dla krawê¿ników
w³aœciwymi narzêdziami i sprzêtem;
23

Roboty brukarskie, zawód: Brukarz / Kamieniarz – 712401 / 711301
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— Wykonaæ podbudowê, podsypkê oraz warstwê ods¹czaj¹c¹ z ró¿nych materia³ów, œciœle okreœlonych w dokumentacji z zachowaniem gruboœci warstw i warunków technicznych;
— Zagêœciæ podsypkê rêcznie lub mechanicznie pod ka¿dy rodzaj bruku za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi i sprzêtu;
— Pracowaæ w odpowiednich warunkach pogodowych zgodnie z warunkami technicznymi.

—
—
—

—
—
—
—

JM. 02. Brukowanie nawierzchni z ró¿nych materia³ów
Po zakoñczeniu jednostki modu³owej uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³:
u³o¿yæ na fundamencie betonowym lub asfaltobetonowym krawê¿niki zgodnie
z dokumentacj¹ i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
wykonaæ podbudowê i podsypkê pod drogi i chodniki zgodnie z dokumentacj¹
lub wytycznymi;
u³o¿yæ na gotowej podsypce bruk z kostki kamiennej lub betonowej, ubiæ, wyrównaæ nawierzchniê, wyprofilowaæ spadki, zaklinowaæ i osypaæ piaskiem zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
sprawdziæ szablonem prawid³owoœæ wykonania nawierzchni w celu skontrolowania profili;
wykonaæ utwardzenie brukiem lub kostk¹ kamienn¹ skarpy, sto¿ka zgodnie
z dokumentacj¹ i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
wykonaæ chodniki z obrze¿ami z p³ytek betonowych, lastrykowych lub kostki
betonowej na odcinkach prostych i ³ukach zgodnie z warunkami technicznymi;
wykonaæ stabilizacjê skarp i sto¿ków z p³yt i kostki lub gazonów.

Proszê zwróciæ uwagê na czasowniki zastosowane przy formu³owaniu
celów kszta³cenia. Wszystkie maj¹ cechy tzw. czasowników operacyjnych,
czyli mierzalnych. Jednoznacznie jest w takim sformu³owaniu okreœlone,
co uczestnik szkolenia potrafi, np. „u³o¿yæ na gotowej podsypce bruk z kostki
kamiennej lub betonowej”.
Cele kszta³cenia odnosz¹ siê zawsze do umiejêtnoœci opanowanych przez
uczestnika szkolenia, nie mówi siê w nich o planowanych dzia³aniach nauczyciela. Dzia³ania nauczyciela maj¹ tylko spowodowaæ efekty zapisane
w celach kszta³cenia.
Czêst¹ pomy³k¹ autorów programów by³y sformu³owania zaczynaj¹ce siê
od s³ów: „Zna zasady...”, lub „Wie jak...”. Przypuszczam, ¿e chêæ u¿ycia takich
sformu³owañ bierze siê ze z³ej tradycji oddzielania teorii od praktyki w kszta³ceniu zawodowym. Jeœli ktoœ prowadzi zajêcia teoretyczne na temat np. obróbki skrawaniem bêdzie prawdopodobnie formu³owa³ cele kszta³cenia takie
jak: „Zna zasady mocowania przedmiotu obrabianego”, „Wie jak nastawiæ
odpowiednie obroty wrzeciona tokarki” lub „Zna zasady przeprowadzania pomiarów po wykonanej obróbce”. Osi¹gniêcie takich celów kszta³cenia mo¿na sprawdziæ nawet bez u¿ycia obrabiarki. Ale czy o to nam chodzi?
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Prawid³owa obs³uga obrabiarki wymaga wiêcej, ni¿ „znaæ zasady...” lub „wiedzieæ jak...”; wymaga zademonstrowania umiejêtnoœci wykonania czynnoœci
opisywanych w celach kszta³cenia.
Prawid³owo sformu³owane cele dla tego przyk³adu by³yby nastêpuj¹ce:
„Po zakoñczonych zajêciach uczestnik szkolenia potrafi:
— Zamocowaæ przedmiot obrabiany;
— Nastawiæ odpowiednie obroty wrzeciona tokarki;
— Przeprowadziæ pomiary po wykonanej obróbce.”
Osi¹gniêcie takich celów kszta³cenia zapewnia prawid³owe efekty szkolenia,
a do ich sprawdzenia trzeba bêdzie dokonaæ obserwacji na stanowisku pracy.
W kszta³ceniu opartym na programach modu³owych nie wystêpuje oddzielanie teorii od praktyki. Cele kszta³cenia musz¹ byæ wiêc formu³owane
w formie operacyjnej, z po³o¿eniem nacisku na uzyskiwanie umiejêtnoœci.
Przy formu³owaniu celów kszta³cenia nale¿y wiêc stosowaæ czasowniki
operacyjne takie jak: obliczyæ, przygotowaæ, dobraæ, ustawiæ, okreœliæ, odczytaæ, zmierzyæ, sporz¹dziæ, naszkicowaæ, zastosowaæ, wype³niæ, przeprowadziæ, wykonaæ, sprawdziæ, opracowaæ i wiele innych, typowych dla danego zawodu (zakresu pracy).
Jeszcze dla porównania – przyk³ad celów kszta³cenia dla jednostki modu³owej z zakresu pracy czysto teoretycznego – „Rozwijanie podstawowych
kompetencji doradczych”.
Przyk³ad celu kszta³cenia 24
JM. 02. Œwiadczenie indywidualnych us³ug doradczych rolnikom oraz przygotowanie ich do rozwi¹zywania problemów zawodowych
Po zakoñczeniu tej jednostki modu³owej uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³:
— analizowaæ ró¿ne sytuacje problemowe z jakimi mo¿e zetkn¹æ siê rolnik;
— identyfikowaæ problemy zawodowe rolników;
— pomagaæ rolnikom rozwi¹zywaæ problemy zawodowe;
— wysy³aæ czytelne komunikaty, aby nie myliæ rozmówcy;
— aktywnie s³uchaæ;
— zachowaæ w komunikacji spójnoœæ pomiêdzy s³owami a jêzykiem cia³a;
— dostroiæ siê do potrzeb i oczekiwañ rozmówcy;
— formu³owaæ trafne pytania i argumenty, dostosowane do danej sytuacji interpersonalnej;
— pokonywaæ bariery komunikacyjne;
— konstruktywnie dyskutowaæ z ró¿nymi osobami;
— wypowiadaæ siê na forum publicznym;
— efektywnie rozwi¹zywaæ konflikty;
— zachêcaæ rolników do takiego postêpowania w sytuacjach konfliktowych, aby
¿adna ze stron sporu nie czu³a siê pokrzywdzona;
24

Rozwijanie podstawowych kompetencji doradczych, zawód: Doradca rolniczy – 222101
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planowaæ negocjacje;
negocjowaæ z ró¿nymi partnerami i w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych;
okreœlaæ cechy i umiejêtnoœci niezbêdne dobremu negocjatorowi;
kszta³towaæ umiejêtnoœci negocjacyjne rolników.

Tu równie¿ starano siê zastosowaæ czasowniki operacyjne, dziêki czemu
mo¿na bêdzie sprawdziæ, czy wszystkie zaplanowane w celach kszta³cenia
umiejêtnoœci zosta³y w czasie szkolenia osi¹gniête.
Formu³owanie celów kszta³cenia nie nastrêcza³o autorom opracowuj¹cym programy modu³owe w projekcie PHARE 2000 wiêkszych trudnoœci.
Podobnie jak przy poprzednim dokumencie – naj³atwiej jest opracowywaæ
cele kszta³cenia dla zakresów pracy zawieraj¹cych czynnoœci praktyczne, nie
wymagaj¹ce wczeœniejszego przygotowania teoretycznego.
W celach kszta³cenia dla jednostek modu³owych z takich zawodów (zakresów pracy) mo¿na ³atwo zawrzeæ odpowiedzi na wspomniane wy¿ej trzy
pytania: co bêdzie uczestnik szkolenia umia³ wykonaæ, w jakich warunkach,
wed³ug jakich standardów?
W jednostkach modu³owych z zawodów (zakresów pracy) zawieraj¹cych
przewagê treœci teoretycznych – mo¿na zawrzeæ odpowiedzi na dwa lub jedno z powy¿szych pytañ.

4.4. Arkusz analizy jednostek modu³owych
Ten dokument umo¿liwia przejœcie od jednostki modu³owej (zadania
zawodowego w programie szkolenia) do jednostki szkoleniowej (zajêcia dydaktycznego).
Przy wykonaniu ka¿dego zadania zawodowego mo¿na wyró¿niæ etapy
pracy, w których uczestnik szkolenia zdobywa kolejne umiejêtnoœci. Zestawienie tych etapów z umiejêtnoœciami, nazwami jednostek szkoleniowych
oraz czasem na ich realizacjê dokonuje siê w „Arkuszu analizy jednostki
modu³owej”.
Umiejêtnoœci
Etapy pracy
wymagane do realizacji
Lp. oraz standardy/ normy
etapów pracy –
ich wykonania
pracownik:

Nazwa jedn.
szkoleniowej (JS)

Orientacyjny czas
realizacji jednostki
szkoleniowej

W pierwszej rubryce wymienione s¹ etapy pracy w ramach danej jednostki modu³owej. S¹ to opisane kolejne fazy wykonywania zadania zawodowego. Przy ka¿dym etapie pracy s¹ zamieszczone standardy i normy wykonania. W jednostkach modu³owych technicznych jest to jakby proces
technologiczny – opisane kolejne operacje wraz z warunkami zapewnienia
jakoœci ich wykonania.
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W jednostkach nietechnicznych jest to opis toku postêpowania przy
wykonaniu postawionego zadania.
W nastêpnej rubryce mamy wymienione „Umiejêtnoœci wymagane do
realizacji etapów pracy”. Wpisujemy tu to, co musi umieæ wykonaæ pracownik na danym etapie, co jednoczeœnie wskazuje nam umiejêtnoœci, jakie
musi uzyskaæ uczestnik szkolenia. Tu, podobnie jak przy formu³owaniu celów kszta³cenia, nale¿y u¿ywaæ czasowników operacyjnych. Nie bêdzie prawid³owe u¿ycie czasownika „zna” lub „poznaje”, co mo¿na by³o napotkaæ
w pocz¹tkowych etapach tworzenia programów w ramach projektu PHARE
2000. Aby przedstawiæ zasady projektowania tego dokumentu pos³u¿ê siê
przyk³adem jednostki modu³owej „Docieplanie budynków metod¹ lekk¹
mokr¹ – JM-01” z zakresu pracy „Wykonywanie dociepleñ budynków”.
Przyk³ad arkusza analizy jednostki modu³owej

Lp.

Etapy pracy oraz
standardy/ normy
ich wykonania

Okreœlanie celów, metod
i zasad docieplania
budynków
1.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z literatur¹
fachow¹.
Stosowanie przepisów
BHP przy wykonywaniu
dociepleñ budynków.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z wymogami przepisów BHP
2.
i ppo¿. oraz zasadami
udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej.

25

Umiejêtnoœci wymagane do realizacji
etapów pracy – pracownik:

- okreœla cel docieplania budynków;
- okreœla ogólne zasady docieplania budynków;
- rozró¿nia metody dociepleñ budynków, okreœla
ich przeznaczenie;
- rozró¿nia etapy pracy charakterystyczne dla
okreœlonych metod dociepleñ budynków.
- dobiera odzie¿ robocz¹ i œrodki ochrony indywidualnej w³aœciwe dla danego stanowiska pracy
- stosuje ogólne zasady BHP na placu budowy;
- unika mo¿liwoœci wyst¹pienia obra¿eñ podczas
wykonywania dociepleñ budynków;
- bezpiecznie korzysta z rusztowañ;
- stosuje przepisy przeciwpo¿arowe dotycz¹ce
zapobiegania po¿arom i gaszenia Ÿród³a ognia;
- udziela pierwszej pomocy w razie wypadku;
- zawiadamia odpowiednie s³u¿by o zaistnia³ym
wypadku;
- zabezpiecza miejsce wypadku.
Dobór materia³ów,
- dobiera i przygotowuje materia³y w iloœci nieznarzêdzi i sprzêtu do
bêdnej do wykonania docieplenia metod¹ lekk¹
wykonywania dociepleñ
mokr¹;
metod¹ lekk¹ mokr¹.
- dobiera przyrz¹dy pomiarowe do wykonania
Standardy/ normy wykookreœlonego zadania;
nania - zgodnie z Polskimi - dobiera narzêdzia i sprzêt do wykonania
Normami, Warunkami
okreœlonego zadania oraz ocenia ich stan
3.
technicznymi wykonania
techniczny.
i odbioru robót budowlano-monta¿owych,
instrukcjami, recepturami
oraz wymogami BHP,
ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska.
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Nazwa jedn.
szkoleniowej
(JS)
Cele, metody
i zasady
docieplania
budynków.

Orient.
czas
realiz.
(godz.)

2

BHP przy
wykonywaniu
dociepleñ
budynków.
4

Materia³y,
narzêdzia
i sprzêt do
wykonywania
dociepleñ
metod¹ lekk¹
mokr¹.

2

Wykonywanie dociepleñ budynków, zawód: Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie – 713901
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4.

5.

6.

7.

8.

Przygotowanie pod³o¿a
pod termoizolacjê.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami
technicznymi wykonania
i odbioru robót
budowlano-monta¿owych
oraz wymogami BHP,
ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska.
Przyklejanie p³yt styropianowych.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami
technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta¿owych.
instrukcjami, recepturami
oraz wymogami BHP,
ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska.
Mocowanie p³yt styropianowych za pomoc¹ ko³ków.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami
technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta¿owych,
instrukcjami oraz
wymogami BHP, ochrony
przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska.
Wykonywanie termoizolacji
z p³yt z we³ny mineralnej.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami
technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta¿owych,
instrukcjami, recepturami
oraz wymogami BHP,
ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska.
Wykañczanie termoizolacji.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta¿owych
oraz wymogami BHP,
ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska.

-

sprawdza stan techniczny pod³o¿a;
przygotowuje pod³o¿e murowe;
usuwa s³aby, odspojony tynk;
naprawia i wyrównuje pod³o¿e tynkowe
i betonowe;
- czyœci i zmywa pod³o¿e.

Przygotowanie
pod³o¿a pod
termoizolacjê.

8

- nak³ada zaprawê klejow¹ metod¹ punktowo-kra- Przyklejanie
-wêdziow¹;
p³yt styropia- rozprowadza zaprawê klejow¹ na ca³ej powierz- nowych.
chni p³yty;
- przyk³ada i dociska p³ytê styropianow¹;
- sprawdza po³o¿enie p³yty styropianowej.

- nawierca otwory pod ko³ki monta¿owe;
- mocuje p³yty styropianowe dyblami.
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8

Mocowanie
p³yt styropianowych za
pomoc¹
ko³ków.
4

- nak³ada zaprawê klejow¹ metod¹ punktowo-krawêdziow¹;
- rozprowadza zaprawê klejow¹ na ca³ej powierzchni p³yty;
- przyk³ada i dociska p³ytê z we³ny mineralnej;
- sprawdza po³o¿enie p³yty;
- nawierca otwory pod ko³ki monta¿owe;
- mocuje p³yty z we³ny mineralnej dyblami.

Wykonywanie
termoizolacji
z p³yt z we³ny
mineralnej.
8

- uszczelnia termoizolacjê;
Wykañczanie
- usuwa nierównoœci z powierzchni termoizolacji. termoizolacji.

8

50
Wzmacnianie naro¿y.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z Warunkami technicznymi
9. wykonania i odbioru robót
budowlano-monta¿owych
oraz wymogami BHP,
ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska.
Wykonywanie warstwy
zbrojonej.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z Warunkami technicznymi wyko10. nania i odbioru robót
budowlano-monta¿owych,
instrukcjami, recepturami
oraz wymogami BHP,
ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska
Wykonywanie tynku
cienko-warstwowego.
Standardy/ normy wykonania - zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami
technicznymi wykonania
11.
i odbioru robót budowlano-monta¿owych,
instrukcjami, recepturami
oraz wymogami BHP,
ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony œrodowiska.

Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego
- mocuje listwy naro¿ne w naro¿ach budynku,
oœcie¿y itp.;
- wzmacnia naro¿a siatk¹ pancern¹;
- przykleja w naro¿ach otworów okiennych
i drzwiowych siatkê zbroj¹c¹.

Wzmacnianie
naro¿y.

- osadza siatkê zbroj¹c¹ w warstwie kleju;
- wyg³adza powierzchniê warstwy zbrojonej;
- gruntuje warstwê zbrojon¹.

Wykonywanie
warstwy
zbrojonej.

8

8

- sporz¹dza zaprawê z suchej mieszanki
tynkarskiej;
- przygotowuje zaprawê z masy plastycznej;
- nak³ada zaprawê na powierzchniê œciany;
- fakturuje powierzchniê tynku.

Wykonywanie
tynku cienkowarstwowego.

12

Tak jak ju¿ wspomnia³em, w tym zakresie pracy etapami s¹ kolejne operacje docieplania budynku metod¹ mokr¹. Przyporz¹dkowane im umiejêtnoœci – to czynnoœci w ka¿dej operacji technologicznej, których wykonanie
musi opanowaæ uczestnik szkolenia. Standardami wykonania s¹ tu warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, Polskie
Normy, standardowe receptury, a tak¿e przepisy ochrony przeciwpo¿arowej i ochrony œrodowiska.
Nieco inaczej bêdzie wygl¹da³ opisywany dokument w przypadku nietechnicznego zakresu pracy.
Zobaczymy to na przyk³adzie jednostki modu³owej o nazwie „Opracowywanie wniosku o wspó³finansowanie projektu z funduszy strukturalnych
– JM. 03” z zakresu pracy „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – informowanie, doradztwo, zarz¹dzanie projektami, monitorowanie projektów
oraz raportowanie i ocena”.
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Przyk³ad arkusza analizy jednostki modu³owej
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

26

Etapy pracy oraz standardy/
normy ich wykonania
Formu³uje zasady i wytyczne
do opracowywania wniosków
o wspó³finansowanie.
Standardy/ normy wykonania:
Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (TWE),
Rozporz¹dzenie Rady
Nr 1260/1999.
Okreœla cele projektu i ustala
charakterystykê projektu,
który ma byæ przedmiotem
wniosku o wspó³finansowanie
z funduszy strukturalnych.
Standardy/ normy wykonania: Rozporz¹dzenie Rady Nr
1257/1999, Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 1261/1999 oraz Nr
1784/1999, Rozporz¹dzenie
Rady Nr 1263/1999, Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr
1159/2000, Nr 1685/2000
i Nr 438/2001.
Przygotowuje harmonogram
projektu.
Standardy/ normy wykonania: Plany i dokumenty programowania funduszy strukturalnych na lata 2000-2006.
Okreœla bud¿et projektu.
Standardy/ normy wykonania: Rozporz¹dzenie Komisji
(WE) Nr 1685/2000 w sprawie szczegó³owych zasad
wdra¿ania Rozporz¹dzenia
Rady (WE) Nr 1260/1999
w zakresie uznawania wydatków na dzia³ania wspó³finansowe z Funduszy Strukturalnych, Rozporz¹dzenie
Komisji (WE) Nr 448/2001.
Opracowuje wniosek
o wspó³finansowanie
z funduszy strukturalnych
okreœlonego projektu.
Standardy/ normy wykonania: Rozporz¹dzenie Rady Nr
1257/1999, Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 1261/1999 oraz Nr
1784/1999, Rozporz¹dzenie
Rady Nr 1263/1999, Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr
1159/2000, Nr 1685/2000
i Nr 438/2001.
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26

Umiejêtnoœci wymagane do realizacji
etapów pracy – pracownik:
- charakteryzuje najwa¿niejsze informacje o projekcie, jakie powinny siê znaleŸæ w projekcie;
- charakteryzuje strukturê wniosku.

Nazwa jedn.
Orient. czas
szkoleniowej (JS) realiz. (godz.)
Zasady
opracowania
wniosków
o wspó³finan12
sowanie projektów z funduszy
strukturalnych.

-

stosuje metodê SWOT;
stosuje metodê benchmarking;
okreœla cel projektu wniosku;
okreœla zak³adane rezultaty projektu;
wskazuje sposób zarz¹dzania projektem;
wskazuje potencjalnych partnerów
realizowanego zadania;
- opisuje metody monitorowania;
- okreœla sposób funkcjonowania i finansowania
projektu lub jego rezultatów po zakoñczeniu
finansowania projektu z funduszy
strukturalnych.

Okreœlanie celów
i rezultatów projektu oraz ustalanie
charakterystyki
projektu bêd¹cego przedmiotem wniosku
o wspó³finansowanie z funduszy strukturalnych

- identyfikuje realizowane zadania wed³ug
kolejnoœci ich wykonywania i czasu trwania
poszczególnych zadañ;
- wskazuje wykonawców poszczególnych zadañ
oraz instytucje i osoby odpowiedzialne za
w³aœciwe wykonanie zadañ.
- charakteryzuje ogólne zasady kwalifikowania
wydatków na dzia³ania wspó³finansowane
z funduszy strukturalnych;
- ró¿nicuje wydatki na kwalifikowane tj. uznawane jako wydatki na dzia³ania wspó³finansowane
z funduszy strukturalnych i na wydatki nie
kwalifikowane tj. takie, których nie zalicza siê
do wspó³finansowania;
- okreœla podzia³ bud¿etu na poszczególnych
wykonawców.

Przygotowywanie
harmonogramu
projektu.

- wype³nia formularz wniosku o pomoc
finansow¹ z okreœlonego funduszu
strukturalnego;
- identyfikuje za³¹czniki do okreœlonego wniosku
o pomoc finansow¹.

Opracowanie
wniosku o wspó³finansowanie
projektu lub
dzia³ania z funduszy strukturalnych.

16

8

Okreœlanie
bud¿etu projektu.

8

16

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - informowanie, doradztwo, zarz¹dzanie projektami, monitorowanie projektów oraz raportowanie i ocena, zawód: Specjalista ds. integracji europejskiej – 247902
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Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

Proszê zwróciæ uwagê na standardy/normy wykonania; w tym zakresie
pracy s¹ to najczêœciej akty prawne reguluj¹ce zasady korzystania z funduszy UE. Opracowanie przez absolwenta kursu, czyli przez specjalistê d/s integracji europejskiej, wniosku bez zachowania tych standardów – spowodowa³oby odrzucenie wniosku na wspó³finansowanie przedsiêwziêcia.
Pozosta³y jeszcze do omówienia dwie rubryki: „Nazwa jednostki szkoleniowej” i „Orientacyjny czas realizacji (JS) (w godz.)”.
Wed³ug definicji, jednostka szkoleniowa to „Sposób zapisu treœci i organizacji zajêæ szkoleniowych w systemie MES. U³atwia systematyczne planowanie i przygotowanie zajêæ szkoleniowych przez instruktorów lub nauczycieli. Jednostki szkoleniowe mog¹ równie¿ stanowiæ podstawê opracowywania elementów dydaktycznych”, czyli broszur do realizacji zajêæ. 27
Jednostki szkoleniowe wynikaj¹ bezpoœrednio z etapów pracy.
Przy wydzielaniu jednostek szkoleniowych w projekcie PHARE 2000 brano pod uwagê przede wszystkim to, ¿e:
z ka¿da jednostka szkoleniowa ma formu³owane odrêbne cele dydaktyczne;
z ka¿da jednostka szkoleniowa odbywa siê przy zastosowaniu jednego zestawu wyposa¿enia technodydaktycznego;
z jedna jednostka szkoleniowa prowadzona jest przez jednego nauczyciela
lub jeden zespó³ nauczycieli;
z ka¿da jednostka szkoleniowa posiada odrêbny zestaw materia³ów dydaktycznych dla uczestnika szkolenia;
z po ka¿dej jednostce szkoleniowej przeprowadzany jest pomiar dydaktyczny uzyskanych efektów.
Wiêkszoœæ jednostek szkoleniowych by³a tak planowana, aby by³y to zajêcia dydaktyczne przeprowadzane podczas jednego spotkania nauczyciela
z uczestnikami szkolenia. Nie jest to jednak warunek wyró¿niaj¹cy jednostkê szkoleniow¹ i mo¿na realizowaæ j¹ tak¿e przez kilka kolejnych spotkañ.
Nazwa jednostki szkoleniowej powinna wspó³graæ z nazw¹ etapu pracy.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kilka etapów pracy jest realizowanych w jednej jednostce szkoleniowej. Zdarza siê to najczêœciej w takim przypadku, gdy jest
mo¿liwe realizowanie ich przy pomocy takiego samego wyposa¿enia technodydaktycznego. Tak wiêc, jednostek szkoleniowych mo¿e byæ mniej ni¿
etapów pracy. Niektóre etapy pracy mog¹ siê natomiast powtarzaæ w kilku
jednostkach szkoleniowych.
Nazwa jednostki szkoleniowej powinna jak najlepiej oddawaæ treœci, które
bêd¹ w niej realizowane i umiejêtnoœci, które w czasie jej trwania zdobêdzie
uczestnik szkolenia. Tak jak jest to zamieszczone w podanych przyk³adach –
nazwa jednostki szkoleniowej powinna byæ sformu³owana bezosobowo.
27

Chrosciel E., Plumbridge W.: Podrêcznik modu³owych szkoleñ umiejêtnoœci zawodowych. Warszawa-Genewa: MPiPS, MOP, 1994.
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Czas trwania jednostki szkoleniowej zale¿y od stopnia z³o¿onoœci zawartych w niej treœci i od iloœci koniecznych æwiczeñ potrzebnych do osi¹gniêcia umiejêtnoœci zapisanych w jej celach. Opracowuj¹c program mo¿na podaæ
tylko orientacyjn¹ liczbê godzin przeznaczonych na dan¹ jednostkê szkoleniow¹. W praktyce czas ten zale¿y od szeregu czynników takich jak wielkoœæ grupy, zdolnoœci percepcyjne uczestników szkolenia czy iloœæ i dostêpnoœæ technicznych œrodków dydaktycznych zgromadzonych w danej placówce szkoleniowej.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e efektem szkolenia ma byæ uzyskanie umiejêtnoœci –
potwierdzonych zaliczonym sprawdzianem. W zwi¹zku z tym nie zawsze
bêdzie mo¿na œciœle siê trzymaæ za³o¿onego czasu realizacji. Nie mo¿na zakoñczyæ np. nauki tynkowania, je¿eli uczniowie maj¹ trudnoœci z opanowaniem tej umiejêtnoœci. Byæ mo¿e w takiej grupie nale¿y na tê jednostkê
szkoleniow¹ poœwiêciæ – nie 8, a 10 godzin.
Tak wiêc ka¿da oferta szkoleniowa powinna stanowiæ swoist¹ adaptacjê
propozycji opracowanych przez autorów programów do lokalnych potrzeb
klienta i mo¿liwoœci realizacji.
W projekcie PHARE 2000 autorzy nie mieli z regu³y trudnoœci w opracowaniu omawianego w tym rozdziale dokumentu. Niewielkie trudnoœci wystêpowa³y przy formu³owaniu standardów i norm wykonania. Ró¿ne formy
okreœlania standardów/norm wykonania mo¿emy zaobserwowaæ w prezentowanych wczeœniej przyk³adach. Aby daæ szerszy obraz okreœlania standardów podam jeszcze jeden przyk³ad – z zakresu pracy wymagaj¹cego zastosowania nowoczesnego wyposa¿enia technicznego. Bêdzie to jednostka modu³owa o nazwie „Weryfikowanie systemów poduszek powietrznych SRS.
JM. 08” z zakresu pracy „Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych uk³adów w pojazdach samochodowych”.
W tego typu jednostkach modu³owych, których realizacja wymaga skomplikowanego sprzêtu, czêsto standardem wykonania staje siê instrukcja obs³ugi tego sprzêtu lub maszyny. Jest to oczywiœcie prawid³owe.
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Przyk³ad arkusza analizy dla jednostki modu³owej
Lp.

Etapy pracy oraz
standardy/ normy
ich wykonania

28

Umiejêtnoœci wymagane do realizacji
etapów pracy – pracownik:

Nazwa jedn.
Orient.
szkoleniowej czas realiz.
(JS)
(godz.)

Stosowanie przepisów BHP
i zasady postêpowania z materia³ami pirotechnicznymi
systemów poduszek
powietrznych, udzielanie
pierwszej pomocy oraz
utylizacja zu¿ytych
1
elementów.
Standardy/ normy wykonania: zgodnie z wymogami
przepisów BHPi ppo¿ oraz
z zachowaniem wed³ug
zasad klasyfikacji materia³ów
niebezpiecznych.

- zabezpiecza w odpowiedni sposób pojazd przed
wykonywaniem jakichkolwiek czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ systemu SRS;
- bezpiecznie pos³uguje siê sprawnymi urz¹dzeniami
diagnostycznymi;
- stosuje przepisy przeciwpo¿arowe;
- unika mo¿liwoœci wyst¹pienia obra¿eñ podczas
diagnostyki obs³ugiwania systemu SRS;
- udziela pierwszej pomocy w razie wypadku lub
zatrucia azytydkiem sodu;
- umiejêtnie zabezpiecza i przechowuje nowe
i zu¿yte elementy pirotechniczne;
- w odpowiedni sposób utylizuje zu¿yte i niesprawne
elementy.

Warunki BHP
i zasady postêpowania
z materia³ami
pirotechnicznymi systemów poduszek
powietrznych.

Diagnostyka uk³adu SRS,
rodzaje i metody diagnostyki
systemów poduszek
powietrznych.
Standardy/ normy wykonania: zgodnie z wymogami
dokumentacji serwisowe.

- rozpoznaje rodzaje systemów SRS;
- rozumie podstawowe funkcje sterownika systemu
SRS;
- rozpoznaje czujniki i inne elementy systemu SRS;
- zapoznaje siê z budow¹ i zasad¹ dzia³ania poduszki powietrznej, pirotechnicznych napinaczy pasów
bezpieczeñstwa;
- obserwuje stan lampki kontrolnej systemu SRS;
- ocenia stan techniczny czujników i innych elementów systemu SRS;
- ocenia stan poduszki powietrznej i napinaczy
pasów bezpieczeñstwa;
- weryfikuje ci¹g³oœæ po³¹czeñ wi¹zek elektrycznych
systemu SRS;
- pod³¹cza diagnoskop ADP 124, dokonuje diagnostyki systemu SRS;
- usuwa b³êdy z systemu SRS;
- unika mo¿liwoœci wyst¹pienia obra¿eñ podczas
diagnostyki i obs³ugiwania systemu SRS.

Budowa, rodzaje i diagnostyka systemów poduszek powietrznych SRS.

2

3

10

4.5. Plan realizacji szkolenia
Po opracowaniu arkuszy analizy jednostek modu³owych dla ca³ego zakresu pracy sporz¹dza siê zestawienie wszystkich jednostek modu³owych
i szkoleniowych, czyli plan realizacji szkolenia. Dokument ten nie wnosi nic
nowego do programu, ma natomiast rolê porz¹dkuj¹c¹ dokumentacjê i jest
czêsto wykorzystywany przez organizatorów szkoleñ. Jego opracowanie nie
wymaga specjalnego opisu ograniczê siê wiêc tylko do podania przyk³adu
z zakresu pracy „Opieka domowa nad osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹”.
28

Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych uk³adów w pojazdach samochodowych, zawód:
Diagnosta samochodowy – 315201

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

55

Przyk³ad planu realizacji szkolenia 29
Plan realizacji szkolenia: zestawienie jednostek modu³owych i szkoleniowych oraz czas ich realizacji dla
ca³ego zakresu pracy (kursu).
Kod i nazwa jednostki
Orientacyjny czas
Kod i nazwa jednostki szkoleniowej
modu³owej
realizacji [godz.]
JS
01
Przygotowywanie
posi³ków.
16
JM 01
Wykonywanie codziennych
JS 02 Utrzymywanie czystoœci w otoczeniu podopiecznego.
10
czynnoœci z zakresu
JS 03 Za³atwianie spraw podopiecznego zwi¹zanych z
4
gospodarstwa domowego.
gos-podarstwem domowym.
Razem:
30
JM 02
JS 04 Utrzymanie czystoœci skóry.
Wykonywanie czynnoœci
JS 05 Utrzymanie czystoœci ³ó¿ka.
higienicznych przy podopiecznym.
JS 06 Zaspokajanie potrzeby wydalania.

24
10
6
Razem:

JM 03
Wykonywanie czynnoœci
wspieraj¹cych biologiczne
funkcje ¿yciowe.

JM 04
Organizowanie czasu
podopiecznemu i
dotrzymywanie towarzystwa.

JS 07 Zaspokajanie potrzeby od¿ywiania.
JS 08 Wykonywanie pomiarów podstawowych
parametrów ¿yciowych.
JS 09 Realizowanie zadañ zleconych przez lekarza.
JS 10 Usprawnianie podopiecznego w obrêbie ³ó¿ka
i mieszkania.
JS 11 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
w stanach zagro¿enia ¿ycia.
Razem:
JS 12 Stosowanie wybranych form komunikacji
interpersonalnej i technik zbierania informacji.
JS 13 Rozpoznawanie potrzeb podopiecznego
w zakresie wykorzystania czasu wolnego.
JS 14 Stosowanie wybranych form terapii zajêciowej.

40

5
17
13
11
14
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12
16
12

JS 15 Organizowanie zajêæ rekreacyjnych podopiecznego.
Razem:

10
50

Ogó³em:

180

4.6. Opisy jednostek szkoleniowych
Wszystkie omówione dot¹d dokumenty konieczne s¹ do zapewnienia
okreœlonej procedury dochodzenia do elementów programu szkolenia, jakimi s¹ dok³adne opisy poszczególnych zajêæ – jednostek szkoleniowych.
Dotychczas opisane dokumenty nie musz¹ byæ studiowane przez nauczyciela realizuj¹cego szkolenie. Dla nauczyciela realizuj¹cego program najwa¿niejsze dokumenty rozpoczynaj¹ siê od dokumentu o nazwie „Opis jednostki szkoleniowej”. Zapoznanie siê nauczyciela prowadz¹cego zajêcia z poprzednimi dokumentami programu pozwoli mu oczywiœcie lepiej zrozumieæ
29
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filozofiê podzia³u zakresu pracy na jednostki modu³owe – jest wiêc wskazane,
ale nie jest konieczne.
Pocz¹wszy od dokumentu „Opis jednostki szkoleniowej” – wszystkie nastêpne elementy programu bêd¹ potrzebne prowadz¹cym zajêcia, zarówno
do przygotowania siê do zajêæ, jak te¿ do ich przeprowadzenia.
W dokumencie o nazwie „Opis jednostki szkoleniowej” praktycznie zawarty jest szczegó³owy plan zajêæ. Strukturê tego dokumentu pokazano poni¿ej.
JEDNOSTKA SZKOLENIOWA - Symbol:
CELE:
Nazwa jednostki szkoleniowej:
Nazwa jednostki modu³owej - numer kolejny
jednostki modu³owej:
Nazwa zawodu / stanowiska pracy wg
Klasyfikacji zawodów i specjalnoœci MG iP - kod
zawodu: Zakres pracy:
Obszar zawodowy:
Opracowa³:
Kluczowe punkty
Lp.
Metody
Iloœæ
nauczania

Pomoce dydaktyczne, sprzêt i materia³y
do realizacji szkolenia

nazwa/opis

Ÿród³o
poch.

Wymagania
BHP
Æwiczenia
i zadania
Sprawdzian
postêpów
Materia³y
szkoleniowe
Literatura
uzupe³niaj¹ca

Zawarto tu szereg pól i rubryk. Pierwsze pole, w górnym lewym rogu, przeznaczone jest na metrykê jednostki szkoleniowej (wszystkie dane dotycz¹ce
opracowywanego dokumentu z podaniem nazwisk autorów w³¹cznie). Pozwala ³atwo identyfikowaæ tê jednostkê szkoleniow¹ w ca³ej strukturze programu.
Drugie pole, w prawym górnym rogu, przeznaczone jest na zapisanie
celów kszta³cenia dla jednostki szkoleniowej. Do ich opracowania maj¹ zastosowanie te same regu³y, które omówi³em w poprzednich rozdzia³ach niniejszego opracowania. Tu tylko przypomnê, ¿e dla jednostki szkoleniowej
cele s¹ okreœlane równie¿ w sposób operacyjny, a ich wyliczanie poprzedza
formu³ka: „Po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ bêdzie
potrafi³”, po czym wymieniane s¹ umiejêtnoœci, które ma opanowaæ uczestnik szkolenia.
Cele kszta³cenia dla jednostek szkoleniowych s¹ bardziej szczegó³owe od
celów dla jednostek modu³owych. Ich realizacja bêdzie sprawdzana po zakoñczeniu szkolenia w danej jednostce szkoleniowej – poprzez sprawdziany
postêpów.
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Nastêpnie w opisywanym dokumencie wype³niana jest tabela. Jej pierwsza kolumna (poza liczb¹ porz¹dkow¹) ma tytu³: „Kluczowe punkty nauczania” i zawiera tematy poszczególnych faz realizacji danej jednostki szkoleniowej.
W nastêpnej kolumnie wpisywane s¹ metody kszta³cenia dotycz¹ce poszczególnych punktów nauczania. Dobór metod kszta³cenia do kluczowych
punktów nauczania, z uwzglêdnieniem specyfiki jednostki szkoleniowej, jest
zadaniem bardzo trudnym i bêdzie omówiony dok³adniej w dalszej czêœci
opisu tego dokumentu.
Nastêpne cztery kolumny maj¹ wspóln¹ nazwê „Pomoce dydaktyczne,
sprzêt i materia³y do realizacji szkolenia”. Pierwsze trzy kolumny dotycz¹
œrodków dydaktycznych. Wymieniane s¹ w nich: „nazwa/opis” œrodków
dydaktycznych, ich „iloœæ” oraz „Ÿród³o pochodzenia”.
Ostatnia kolumna zawiera wykaz materia³ów dydaktycznych potrzebnych
do realizacji danej jednostki szkoleniowej. Zamieszczone tu s¹ nazwy i numery za³¹czników takich jak:
— „Wymagania BHP” – wpisywane s¹ tu numery dokumentów, w których
opisane s¹ szczególne dla danej jednostki wymagania zapewniaj¹ce bezpieczne jej przeprowadzenie;
— „Æwiczenia i zadania” – wpisywane s¹ tu numery dokumentów, w których zamieszczony bêdzie zestaw æwiczeñ do wykonania przez uczestnika szkolenia;
— „Sprawdzian postêpów” – wpisany jest tu numer dokumentu, w którym
zamieszczone bêd¹ sprawdziany wiedzy i umiejêtnoœci;
— „Materia³y szkoleniowe” – wpisywane s¹ tu numery dokumentów, w których zawarte bêd¹ treœci merytoryczne dla uczestnika szkolenia konieczne do osi¹gniêcia celów kszta³cenia;
— „Literatura uzupe³niaj¹ca” – wpisany jest tu numer dokumentu, w którym zamieszczony bêdzie wykaz literatury uzupe³niaj¹cej.
Dok³adny opis wszystkich za³¹czników do jednostki szkoleniowej zamieszczony zostanie w dalszej czêœci opracowania.
Opis jednostki szkoleniowej wraz z za³¹cznikami stanowi materia³ dydaktyczny dla nauczyciela. Niektóre za³¹czniki powinny byæ kserowane
i rozdane uczestnikom szkolenia przed rozpoczêciem zajêæ (æwiczenia i zadania, materia³y szkoleniowe).
Poni¿ej – przyk³ad dokumentu „Opis jednostki szkoleniowej” – przeznaczony do realizacji jednostki modu³owej „Wykonywanie codziennych czynnoœci z zakresu gospodarstwa domowego – JM. 01” z zakresu pracy „Opieka
domowa nad osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹”.

30

2

1

30

5

nazwa/opis

Opieka domowa nad osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹, zawód: Opiekunka domowa – 513301

4. Zasady przygotowywania posi³ków z wykorzystaniem sprzêtu gospodarstwa domowego.

3. Ró¿ne rodzaje diet.

2. Zasady przechowywania ¿ywnoœci.

1

4

Iloœæ

W gestii
instytucji
szkoleniowej

6

Ÿród³o
poch.

Literatura uzupe³niaj¹ca
za³. nr 5133.01.JS.01.LU.01

Materia³y szkoleniowe
za³. nr
5133.01.JS.01.PN.01
5133.01.JS.01.PU.01
5133.01.JS.01.DM.01

Sprawdzian postêpów
za³. nr 5133.01.JS.01.SP.01

Æwiczenia i zadania
za³. nr 5133.01.JS.01.CZ.01

za³. nr 5133.01.JS.01.BH.01

Wymagania BHP

CELE: po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ bêdzie potrafi³:
z u³o¿yæ jad³ospis zgodnie z zasadami ¿ywienia i upodobaniami oraz przyzwyczajeniami
podopiecznego;
z w³aœciwie przechowywaæ ¿ywnoœæ; przygotowywaæ posi³ki w ró¿nych postaciach;
z przygotowywaæ posi³ki wymagaj¹ce diet specjalnych; obs³ugiwaæ sprzêt gospodarstwa
domowego;
z segregowaæ odpady i opakowania;
z stosowaæ podstawowe zasady higieny przy przygotowywaniu posi³ków.
Pomoce dydaktyczne, sprzêt i materia³y do realizacji szkolenia

Pracownia gospodarstwa domowego wyposa¿ona w Ÿród³o bie¿¹cej wody ze zlewozmywakiem, kuchni¹ gazow¹ z piekarpogadanka, dysnikiem, naczynia kuchenne (garnki),
kusja dydaktyczna,
podstawowy sprzêt kuchenny, zastawa
1
sto³owa i naczynia z udogodnieniem dla
pogadanka, dysosób le¿¹cych, meble kuchenne, kosz na
kusja dydaktyczna,
odpadki, sprzêt gospodarstwa domowego
typu: mikser, robot kuchenny, ekspres do
pokaz, æwiczenia
6 lub kawy, herbaty. Lodówka z zamra¿alnikiem,
(trening kulinarny)
12 folia, torebki foliowe, puszki, s³oiki, pojemniki,
itp. Zestaw artyku³ów spo¿ywczych.

3

Metody

1. Higiena ¿ywienia. Zasady prawid³owego ¿ywienia. pogadanka, dyskusja dydaktyczna,

Kluczowe punkty nauczania

Lp.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA - 5133.01.JS.01
Nazwa jednostki szkoleniowej: Przygotowywanie posi³ków
Nazwa jednostki modu³owej - numer kolejny jednostki modu³owej:
Wykonywanie codziennych czynnoœci z zakresu gospodarstwa domowego
- JM.01
Nazwa zawodu / stanowiska pracy wg Klasyfikacji zawodów i specjalnoœci
MGiP - kod zawodu: Opiekunka domowa - 513301
Zakres pracy: Opieka domowa nad osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹
Obszar zawodowy: Domowa opieka osobista

Przyk³ad opisu jednostki szkoleniowej
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Opracowuj¹c ten dokument nale¿y przypomnieæ sobie zasady projektowania zajêæ dydaktycznych.
Dokument ten trzeba opracowywaæ równolegle z za³¹cznikami wymienionymi w ostatniej kolumnie. Tylko wtedy unikniemy b³êdów niespójnoœci opracowania, które czêsto zdarza³y siê autorom programów z projektu
PHARE 2000.
Projektowanie jednostki szkoleniowej mo¿na przedstawiæ na schemacie.

Rys. nr 3. Proces projektowania jednostki szkoleniowej.

Planowanie jednostki szkoleniowej rozpoczynamy jak zawsze od okreœlenia celów kszta³cenia.
Wygodnie jest zaprojektowaæ w nastêpnym kroku elementy pomiaru dydaktycznego: sprawdziany, testy, arkusze obserwacji. Przy opracowywaniu
narzêdzi pomiaru dydaktycznego nale¿y pamiêtaæ o standardach wykonania
opisywanych w poprzednich dokumentach (wiêcej na ten temat bêdzie
w podrozdziale dotycz¹cym sprawdzianów po jednostkach szkoleniowych).
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4.6.1. Kluczowe punkty nauczania
Kluczowe punkty nauczania pokazuj¹ najwa¿niejsze tematy do zrealizowania w danej jednostce szkoleniowej. W konspekcie stosowanym w praktyce szkolnej jest to plan jednostki dydaktycznej. Wynikaj¹ one z celów
kszta³cenia, ale zale¿ne s¹ w istotny sposób od wyposa¿enia technodydaktycznego. Inne bêd¹ kluczowe punkty nauczania przy nauce programowania obrabiarek CNC – gdy w szkoleniu zastosujemy rzeczywiste obrabiarki,
a inne gdy pos³u¿ymy siê tylko symulacyjnym programem komputerowym.
Projektuj¹c program kszta³cenia nale¿y przyj¹æ za³o¿enie odnoœnie œrodków
dydaktycznych koniecznych do zastosowania przy realizacji danego kluczowego punktu nauczania.

4.6.2. Metody
Dobór metod kszta³cenia jest w procesie projektowania jednostki szkoleniowej najtrudniejszym ogniwem. Poniewa¿ w projekcie PHARE 2000 przy
doborze metod do kluczowych punktów nauczania pope³niono w pierwszych wersjach najwiêcej b³êdów – pozwolê sobie omówiæ ten proces dok³adniej.
Najczêœciej autorzy w rubryce „metody” wpisywali „WYK£AD”. Pojawia³
siê on na pierwszym miejscu niemal we wszystkich jednostkach szkoleniowych. Jest to wspania³a i zas³u¿ona dla dydaktyki metoda, opieraj¹ca siê na
udowodnieniu lub odrzuceniu tez podanych na pocz¹tku wyk³adu. W trakcie wyk³adu nauczyciel przeprowadza logiczn¹ analizê, któr¹ œledz¹ s³uchacze. Wymaga to od nich umiejêtnoœci skupienia uwagi i dobrego przygotowania ogólnego, aby zrozumieæ treœci podawane przez wyk³adowcê. Wyk³ad stosowany jest z du¿ym powodzeniem w kszta³ceniu akademickim.
Niestety, jego popularnoœæ spowodowa³a, ¿e terminem tym okreœla siê potocznie ka¿d¹ wypowiedŸ nauczyciela. Zapewne i autorzy programów przyjêli to potoczne uproszczenie.
W kszta³ceniu opartym na programach modu³owych bardzo rzadko zastosowaæ mo¿na wyk³ad. Kszta³cenie oparte na metodologii MES polega na
du¿ym uaktywnieniu ucznia. Metoda wyk³adu zupe³nie siê tu nie nadaje.
Zasada jest jedna i prosta: uczeñ ma byæ aktywny; ma sam dochodziæ do
rozwi¹zania postawionych przed nim problemów. Nauczyciel ma mu tê
aktywnoœæ umo¿liwiæ, a program szkolenia powinien zawieraæ wskazówki
do wytworzenia takiej sytuacji dydaktycznej.
Jest oczywiste, ¿e w czasie prowadzenia zajêæ nauczyciel musi coœ mówiæ. Ale najczêœciej nie jest to wyk³ad. Fragmenty szkolenia, w których nauczyciel siê wypowiada nale¿y nazwaæ prawid³owo pogadank¹, opisem po³¹czonym z pokazem itp.
Lista metod kszta³cenia powinna zawieraæ przede wszystkim metody aktywizuj¹ce – takie jak:
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metoda ról;
metoda przypadków;
metoda pokazu;
metoda æwiczeñ;
metoda projektów;
metoda przewodniego tekstu.

Metoda ról – stosowana szczególnie w jednostkach szkoleniowych dotyczacych kontaktów interpersonalnych. Polega na opisaniu przez prowadz¹cego zajêcia okreœlonej sytuacji wystêpuj¹cej przy wykonywaniu zadania zawodowego i przydzieleniu uczestnikom szkolenia ról osób wystêpuj¹cych
w tej sytuacji. £atwo jest zastosowaæ tê metodê w kszta³ceniu w zakresach
pracy obejmuj¹cych wszelkie dzia³ania doradcze lub us³ugowe.
Metoda przypadków – stosowana w jednostkach szkoleniowych dotyczacych analizy zjawisk (np. ekonomicznych) i zachowañ ludzkich. Polega ona na podaniu uczestnikom szkolenia opisu pewnej sytuacji problemowej (najlepiej na piœmie), a nastêpnie przeprowadzeniu dyskusji zakoñczonej podjêciem decyzji. Opisy przypadków mog¹ byæ wziête z wykonywanych,
rzeczywistych zadañ zawodowych lub wymyœlone przez nauczyciela.
Metoda pokazu – stosowana przede wszystkim w tych jednostkach
szkoleniowych, w których uczestnik szkolenia wykonuje dzia³ania praktyczne. Metoda pokazu w przypadku kszta³cenia umiejêtnoœci praktycznych
sk³ada siê z czterech faz. W pierwszej nauczyciel pokazuje dan¹ czynnoœæ
lub zespó³ czynnoœci, nieznanych dla uczestników szkolenia – w normalnym tempie. Nastêpnie nauczyciel pokazuje wszystkie czynnoœci w zwolnionym tempie. W trzeciej fazie do pokazu zostaje wybrany jeden z uczestników szkolenia i wykonuje wszystkie czynnoœci przy wspomaganiu nauczyciela. Nauczyciel wskazuje na wszystkie b³êdne ruchy wykonywane podczas
pokazu i poprawia je. W ostatniej fazie wszystkie czynnoœci wykonywane s¹
przez wszystkich uczestników szkolenia.
Metoda pokazu wystêpuje tak¿e np. przy omawianiu budowy jakiegoœ
urz¹dzenia lub przy prezentacji multimedialnej.
Czêsto po pokazie nale¿y przeæwiczyæ czynnoœci bêd¹ce przedmiotem
pokazu i wówczas stosujemy metodê æwiczeñ – konieczn¹ do opanowania
przez uczestników szkolenia okreœlonych umiejêtnoœci. Metoda æwiczeñ
wymaga przygotowania odpowiednich stanowisk æwiczeniowych. Jest bardzo przydatna w programach szkolenia dla zakresów pracy (zawodów) wymagaj¹cych precyzyjnego wykonania zadañ praktycznych. Nale¿y j¹ stosowaæ równie¿ w programach szkolenia dla zakresów pracy (zawodów), gdzie
wykonuje siê pewne czynnoœci powtarzalne np. wype³nianie dokumentów
w ksiêgowoœci lub czynnoœci wykonywane z u¿yciem komputera.
W poni¿szym przyk³adzie spotkamy metody aktywizuj¹ce zastosowane
w zakresie pracy „Prowadzenie akwizycji”.
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2

1

æwiczenia

4. Wybór rynku docelowego.

31

1
1

odgrywanie ról,

3. Istota rynku docelowego – motywy
postêpowania klientów.

5

nazwa/opis

Kserokopia-studium przypadków;
Arkusz papieru;
Pisaki;

Foliogram-istota rynku docelowego;
Rzutnik, ekran;

Foliogram-cechy segmentów rynkowych;
Rzutnik, ekran;

Foliogram-kryteria segmentacji rynku;
Rzutnik, ekran;

Prowadzenie akwizycji, zawód: Przedstawiciel handlowy /akwizytor/ – 341503

15
5
15

1
1

1
1

4

3
metoda
przypadków,

Iloœæ

Metody

W gestii
instytucji
szkoleniowej

6

Ÿród³o
poch.

Literatura uzupe³niaj¹ca
za³. nr 3415. 03. JS. 07. LU. 01

Materia³y szkoleniowe
za³. nr
3415. 03. JS. 07. PN. 01
3415. 03. JS. 07. PU. 01
3415. 03. JS. 07. DM. 01

Sprawdzian postêpów
za³. nr 3415. 03. JS. 07. SP. 01

Æwiczenia i zadania
za³. nr 3415. 03. JS. 07. CZ. 01

Wymagania BHP

Pomoce dydaktyczne, sprzêt i materia³y do realizacji szkolenia

CELE: po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ bêdzie potrafi³:
z dokonaæ segmentacji rynku;
z analizowaæ i oceniaæ segmenty rynku;
z oceniæ udzia³ i szanse w wyodrêbnionym segmencie rynkowym;
z wybraæ docelowy segment rynkowy.

2. Cechy prawid³owo wyodrêbnionych segmentów pokaz,
rynkowych.

1. Istota i kryteria segmentacji rynku.

Kluczowe punkty nauczania

Lp.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA – 3415. 03. JS. 07
Nazwa jednostki szkoleniowej: Wybieranie docelowych segmentów rynku
Nazwa jednostki modu³owej – numer kolejny jednostki modu³owej:
Przeprowadzanie analizy rynku i wybór docelowych segmentów rynku 3415. 03. JM – 02
Nazwa zawodu / stanowiska pracy wg Klasyfikacji zawodów i specjalnoœci
MGiP – kod zawodu:
Przedstawiciel handlowy /akwizytor/ – 341503
Zakres pracy: Prowadzenie akwizycji
Obszar zawodowy: Handel
Strona 1 z 1
Opracowa³: Grzegorz Prugar, Bo¿ena Cz¹stka, Sabina Pasterczyk-Prugar

Przyk³ad opisu jednostki szkoleniowej

62
Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

63

W niektórych programach mo¿na zastosowaæ bardzo ciekaw¹ metodê
opart¹ na twórczych poszukiwaniach uczestnika szkolenia. Jest to metoda
projektów.
Powinna ona byæ stosowana w jednostkach szkoleniowych, gdzie konieczne
jest wykszta³cenie twórczego rozwi¹zywania zadañ zawodowych. Metoda ta
nie ma zastosowania w zawodach opartych na prostych umiejêtnoœciach praktycznych. Wskazane jest natomiast zastosowanie jej w programach szkolenia
dla zakresów pracy zawieraj¹cych w swoich opisach pracy zadania projektowe takich jak np: „HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych” dla
zawodu: „Projektant stron internetowych – 213202”, „Urz¹dzanie obiektów
architektury krajobrazu” dla zawodu: „Technik architektury krajobrazu –
321202” lub „Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach” w zawodzie
„Grafik komputerowy – 311801”.
Metoda projektów rozwija samodzielne myœlenie i kreatywnoœæ uczestników szkolenia, wymaga jednak bardzo dobrego przygotowania nauczycieli.
Nauczyciel musi pozostawiæ du¿¹ swobodê uczestnikom, zarówno w samym
wyborze tematu projektu, jak te¿ w sposobie rozwi¹zania problemu. Jednoczeœnie powinien czuwaæ nad prawid³ow¹ realizacj¹ celów kszta³cenia.
Projekt mo¿e zawieraæ rozwi¹zanie teoretyczne problemu lub te¿ praktyczne
wykonanie rysunku, pracy plastycznej, filmu, plakatu, wystawy, albumu lub
prezentacji komputerowej (np. strony internetowej). W ka¿dym przypadku
dodatkowo sporz¹dzany jest pisemny raport. W raporcie zawarty jest opis
rozwi¹zania postawionego problemu zawieraj¹cy analizê wyboru rozwi¹zania, obliczenia (jeœli s¹ konieczne), opis badañ (jeœli wyst¹pi³y przy realizacji
projektu), opis sposobu wykonania modelu lub innej praktycznej pracy oraz
informacje porz¹dkowe, takie jak spis treœci i wykaz literatury.
Po wykonaniu projektów – nastêpuje ich prezentacja. Zespo³y lub pojedynczy uczestnicy szkolenia przedstawiaj¹ swoje projekty przed grup¹, dyskutuj¹ o sposobie rozwi¹zania problemów i oceniaj¹ wartoœæ ka¿dego projektu. Oczywiœcie dyskusja ta przebiega pod merytoryczn¹ opiek¹ nauczyciela.
Prezentacja jest najtrudniejsz¹ faz¹ projektów. Od jej atrakcyjnoœci zale¿y
wra¿enie odbiorców, a tak¿e czêsto uzyskana przez zespó³ ocena. Mo¿na æwiczyæ sam¹ prezentacjê zadaj¹c uczestnikom szkolenia przygotowanie krótkich wypowiedzi na wskazany temat, po³¹czonych z elementami pokazu.
Metoda projektów jest trudna do przeprowadzenia ze wzglêdu na du¿¹
swobodê jak¹ trzeba pozostawiæ wykonuj¹cym projekty uczestnikom szkolenia. Nauczyciele, którzy chc¹ pracowaæ t¹ metod¹ powinni byæ wczeœniej
do stosowania tej metody przygotowani podczas specjalnego szkolenia.
Bardzo przydatna w wyzwalaniu poszukiwawczej aktywnoœci uczestników szkolenia jest metoda przewodniego tekstu – wskazana w jednostkach szkoleniowych, w których uczestnicy musz¹ opanowaæ umiejêtnoœci praktyczne, a tak¿e w jednostkach teoretycznych, których efektem
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jest sporz¹dzenie konkretnego projektu. Moim zdaniem w³aœnie ta metoda
najbardziej nadaje siê realizacji celów kszta³cenia modu³owego. Dlatego
przedstawiê j¹ bardziej szczegó³owo.
Metoda przewodniego tekstu ma du¿e zastosowanie przy kszta³ceniu umiejêtnoœci praktycznych poprzez æwiczenia. W metodzie tej uczeñ wykonuje
zadanie dok³adnie przemyœlane i przygotowane przez nauczyciela, a w efekcie ma otrzymaæ za³o¿ony wynik i opanowaæ okreœlone umiejêtnoœci.
Uczestnik szkolenia, pracuj¹c samodzielnie lub w grupie, rozwi¹zuje zadania praktyczne sformu³owane w celach kszta³cenia jednostki szkoleniowej, ma dostêp do wszystkich danych dotycz¹cych mo¿liwoœci technologicznych warsztatu lub pracowni, w którym ma wykonaæ dane zadanie.
Otrzymuje równie¿ informacje na temat rozwi¹zañ podobnych zadañ.
Swoje zadanie praktyczne wykonuje maj¹c jako pomoc tzw. „teksty przewodnie”, tj. „pytania prowadz¹ce” oraz przygotowane do wype³nienia formularze. Zamiast korzystania z instrukcji, która zawiera wszystkie informacje potrzebne do wykonania zadania, uczeñ sam planuje jego realizacjê korzystaj¹c z materia³ów Ÿród³owych.
Nauczyciel przygotowuje materia³y potrzebne do wykonania zadania,
powiela teksty przewodnie i materia³y pisane dla uczestników szkolenia,
wyk³ada poradniki, katalogi itp., a w czasie wykonywania zadania pomaga
uczniom, gdy napotykaj¹ na jakieœ trudnoœci. Czuwa te¿ nad takim wyborem toku postêpowania, aby zadanie by³o mo¿liwe do wykonania w warunkach danego warsztatu lub pracowni i nad bezpieczeñstwem uczniów podczas praktycznego wykonania zadania.
Praca nad rozwi¹zaniem postawionego zadania przebiega w szeœciu fazach dotycz¹cych:
1. zbierania i analizy informacji o podobnych rozwi¹zaniach;
2. planowania wykonania zadania;
3. ustalenia zgodnoœci planowanej obróbki z mo¿liwoœciami technicznymi
pracowni lub warsztatu;
4. praktycznego wykonania zadania;
5. sprawdzenia poprawnoœci wykonania æwiczenia, kontroli wyników;
6. analizy sposobu wykonania pracy. 32
Faza pierwsza – uczestnicy szkolenia zapoznaj¹ siê z dokumentacj¹
techniczn¹ zadania, które maj¹ wykonaæ. Mo¿e to byæ dok³adna analiza
rysunku, przegl¹d obowi¹zuj¹cych norm lub przegl¹d rozwi¹zañ podobnych
zadañ. Przy tej analizie uczniowie odpowiadaj¹ na przygotowane przez nauczyciela na kartce pytania, tzw. „pytania prowadz¹ce”, wype³niaj¹ równie¿ przygotowane formularze dotycz¹ce zestawienia œrodków technicznych
i materia³ów potrzebnych do wykonania æwiczenia.
32

Brejnak A. Metoda przewodniego tekstu w kszta³ceniu zawodowym. CODN, 1994.
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Faza druga – planowanie, polega na przemyœleniu i przygotowaniu procesu realizacji zadania. Tu uczestnicy szkolenia przygotowuj¹ jakby proces
technologiczny wykonywanego zadania, ustalaj¹ kolejnoœæ wykonywania
poszczególnych czynnoœci, planuj¹ dobór urz¹dzeñ, narzêdzi i œrodków
pomocniczych. Je¿eli pracuj¹ w zespo³ach – plan wykonania mo¿e (ale nie
musi) byæ wspólny dla ca³ej grupy. W tej fazie uczniowie równie¿ otrzymuj¹ pytania prowadz¹ce i wype³niaj¹ formularz, w którym wpisuj¹ kolejne
operacje, potrzebne narzêdzia, przyrz¹dy pomiarowe, itp.
Faza trzecia – zaproponowany plan wykonania jest gruntownie omawiany z nauczycielem. Dyskutowana jest kolejnoœæ wykonania poszczególnych elementów æwiczenia, rozpoznawane i usuwane s¹ b³êdy w proponowanym przez uczestników szkolenia procesie postêpowania oraz uzgadniana jest mo¿liwoœæ realizacji zadania w warunkach danego warsztatu lub
pracowni. Ustalane jest, po których elementach æwiczenia przeprowadziæ
nale¿y kontrolê. Pobierane s¹ narzêdzia oraz surowce potrzebne do realizacji zadania.
Faza czwarta – realizacja, uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonuj¹ zadanie. Nauczyciel czuwa nad prawid³owym przebiegiem procesu, zwraca
uwagê na trudne do wykonania czynnoœci i bezpieczeñstwo pracy.
Faza pi¹ta – w fazie tej przeprowadza siê kontrolê poprawnoœci wykonywanego zadania. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w czasie wykonywania zadania przeprowadzana jest kontrola bie¿¹ca, aby b³êdy z poszczególnych operacji nie
wp³ywa³y na dalsze etapy pracy. Najwa¿niejsza jest jednak ostateczna analiza
wyników i b³êdów. Uczestnicy szkolenia sprawdzaj¹ najpierw samodzielnie
wyniki swojej pracy wed³ug przygotowanego arkusza. Potem nastêpuje kontrola kole¿eñska – wed³ug tego samego arkusza. Poza poprawnoœci¹ przeprowadzonych dzia³añ, ocenie podlega tak¿e jakoœæ i starannoœæ wykonania zadania.
Faza szósta ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: co bym zrobi³ inaczej, lepiej, gdybym wykonywa³ to zadanie jeszcze raz? Uczestnicy
pod kierunkiem nauczyciela analizuj¹ ca³y przebieg wykonania zadania pod
k¹tem usprawnienia jego realizacji, skrócenia czasu jego przeprowadzenia
i obni¿enia kosztów. Je¿eli poprawki s¹ znaczne – ca³e zadanie mo¿na powtórzyæ.
Metoda przewodniego tekstu, dziêki temu, ¿e ³¹czy teoriê z praktyk¹, idealnie pasuje do koncepcji kszta³cenia opartego na programach modu³owych
opracowywanych wg metodologii MES. Przy jej stosowaniu warsztat lub
pracownia musi byæ wyposa¿ona, poza sprzêtem specjalistycznym, tak¿e
w zestaw odpowiedniej literatury fachowej. Dobrze jest, aby tak opracowaæ
materia³y pisane dla uczestnika szkolenia, aby móg³ on na ich podstawie
odpowiedzieæ na wszystkie pytania prowadz¹ce zamieszczone w tekstach
przewodnich.
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Metoda przewodniego tekstu wymaga przygotowania w³aœnie „tekstów
przewodnich”, tj. pytañ prowadz¹cych, tabel i formularzy. Przygotowanie
tych materia³ów spoczywa najczêœciej na prowadz¹cych zajêcia. Aby prawid³owo przygotowaæ zajêcia z wykorzystaniem tej metody wyk³adowcy powinni odbyæ wczeœniej specjalne szkolenie.
Dobrym rozwi¹zaniem jest przygotowanie „tekstów przewodnich”, a id¹c
dalej tzw. pakietu edukacyjnego – przez autorów programu szkolenia.
Materia³y do metody przewodniego tekstu pojawia³y siê wprawdzie rzadko w programach projektu PHARE 2000, co wynika³o pewnie z ma³ej popularyzacji tej metody, ale ze wzglêdu na du¿¹ przydatnoœæ tej metody warte
s¹ zaprezentowania.
Poni¿ej podane zostan¹ dokumenty z zastosowaniem metody przewodniego tekstu dla jednostki szkoleniowej „Rozruch napêdów elektrycznych”
z zakresu pracy „Monta¿ urz¹dzeñ mechatronicznych”, zawód: „Technik
mechatronik – 311990”.
Teksty przewodnie dla tej jednostki szkoleniowej zamieszczone zosta³y
w dokumencie „Æwiczenia i zadania”.

33

Kluczowe punkty nauczania

33

3
metoda
tekstu
przewodniego

Metody

nazwa/opis

co najmniej Instrukcje laboratoryjne – teksty
1 instrukcja przewodnie
na grupê

1 zestaw na Zestaw aparatury pomiarowej i zestaw nagrupê labo- rzêdzi dla potrzeb przeprowadzenia poratoryjn¹ miarów parametrów elektrycznych charakteryzuj¹cych napêdy elektryczne
i rozruchu napêdów elektrycznych.

Iloœæ

Ÿród³o
poch.
4
5
6
1 zespó³ na Zespó³ elementów i podzespo³ów sk³adaW gestii
grupê labo- j¹cych siê na napêd elektryczny plus uk³ad instytucji
ratoryjn¹ zasilaj¹cy, aparatura zabezpieczaj¹ca
szkolenioi ³¹czeniowa urz¹dzenia mechatronicznego
wej
lub ca³e urz¹dzenie mechatroniczne.

Æwiczenia i zadania
za³. nr 2
3119. 90. JS. 11. CZ. 01
Sprawdzian postêpów
za³. nr 3
3119. 90. JS. 11. SP. 01
Materia³y szkoleniowe
za³. Nr 4
3119. 90. JS. 11. PN. 01
3119. 90. JS. 11. PU. 01
3119. 90. JS. 11. DM. 01
Literatura uzupe³niaj¹ca
za³. nr 5
3119. 90. JS. 11. LU. 01

za³. Nr 1
3119. 90. JS. 11. BH. 01

Wymagania BHP

Pomoce dydaktyczne, sprzêt i materia³y do realizacji szkolenia

CELE: po opanowaniu tej JS uczeñ bêdzie potrafi³:
z ustaliæ kolejnoœæ czynnoœci przy rozruchu napêdów elektrycznych urz¹dzeñ mechatronizcnych;
z wykonywaæ podstawowe pomiary parametrów elektrycznych napêdów elektrycznych,
znajomoœæ których niezbêdna jest do uruchomienia tych napêdów;
z dokonywaæ uruchomienia tych napêdów;
z oceniaæ prawid³owoœæ pracy tych napêdów.

Monta¿ urz¹dzeñ mechatronicznych, zawód: Technik mechatronik – 311990

4. Dokonanie oceny prawid³owoœci pracy tych
napêdów.

3. Uruchomienie napêdów elektrycznych.

2. Wykonanie podstawowych pomiarów elektrycznych napêdów elektrycznych, znajomoœæ których
niezbêdna jest do uruchomienia tych napêdów.

1
2
1. Opracowanie algorytmu postêpowania podczas
rozruchu napêdów elektrycznych urz¹dzeñ
mechatronicznych.

Lp.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA 3119. 90. JS. 11
Nazwa jednostki szkoleniowej: Rozruch napêdów elektrycznych JS 11
Nazwa jednostki modu³owej – numer kolejny jednostki modu³owej:
Monta¿ i demonta¿ napêdów elektrycznych urz¹dzeñ mechatronicznych
JM – 02
Nazwa zawodu / stanowiska pracy wg klasyfikacji zawodów i specjalnoœci
MGiP: TECHNIK MECHATRONIK (311990)
Zakres pracy. Monta¿ urz¹dzeñ mechatronicznych
Obszar zawodowy MECHATRONIKA
Strona: 1. z. 1.

Przyk³ad opisu jednostki szkoleniowej
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Za³¹cznik Nr 2 – æwiczenia i zadania
TEKST PRZEWODNI
Waszym zadaniem jest dokonanie prawid³owego rozruchu napêdu elektrycznego
wybranego przez nauczyciela urz¹dzenia mechatronicznego.
By wykonaæ to zadanie do swojej dyspozycji otrzymacie pe³ne wyposa¿enie pracowni wraz z bibliotek¹ podrêczn¹ zawieraj¹c¹ materia³y dla uczniów (za³¹cznik
nr JS. 05. DM. 01) oraz literaturê uzupe³niaj¹c¹ (za³¹cznik nr JS.05.LU.01).
Zadanie nie jest trudne i mo¿ecie wykonaæ je samodzielnie. ¯yczê powodzenia!
FAZA I – Informacje: *
Odpowiedzi na poni¿sze pytania pomog¹ Wam przygotowaæ siê do zaplanowania
i wykonania czynnoœci podczas rozruchu napêdu elektrycznego wybranego urz¹dzenia mechatronicznego.
1. Jaki stan pracy silnika nazywamy rozruchem?
2. Jakie zjawiska niekorzystne wystêpuj¹ podczas rozruchu silnika indukcyjnego?
3. Jakie warunki powinno siê zapewniæ, aby poprawiæ warunki w czasie rozruchu?
4. W jaki sposób mo¿na ograniczyæ pr¹d pobierany z sieci przez silnik indukcyjny
w czasie rozruchu?
5. Które z urz¹dzeñ rozruchowych (prze³¹cznik gwiazda-trójk¹t, rozrusznik, transformator) umo¿liwia jednoczeœnie ograniczenie pr¹du rozruchowego i powiêkszenie momentu rozruchowego?
6. Którego z urz¹dzeñ rozruchowych (rozrusznik, prze³¹cznik gwiazda-trójk¹t, rezystancja dodatkowa w obwodzie stojana) nie mo¿na zastosowaæ do rozruchu
silnika klatkowego?
7. W jaki sposób pracuje (dowolnie przez Was wybrany) tyrystorowy uk³ad napêdowy?
8. Czy wymagane s¹ pomiary wielkoœci elektrycznych, które wspomaga³yby prawid³owe przeprowadzenie rozruchu napêdu elektrycznego?
* Wykorzystano zapisy z publikacji GoŸliñska E. : Maszyny elektryczne. WSiP, Warszawa 2002.

FAZA II – Planowanie:
Przeanalizujcie dokumentacjê techniczn¹ wybranego przez nauczyciela urz¹dzenia mechatronicznego, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na te jej fragmenty, które mog¹
mieæ znaczenie dla rozruchu napêdu elektrycznego tego urz¹dzenia.
SprawdŸcie jeszcze raz, czy zamontowane zosta³y w³aœciwe zabezpieczenia urz¹dzenia mechatronicznego (w tym jego uk³adu napêdowego).
Zaproponujcie rodzaj i przebieg rozruchu napêdu elektrycznego wybranego urz¹dzenia mechatronicznego.
Zaproponujcie pomiary wielkoœci elektrycznych, które wspomog³yby prawid³owy
rozruch napêdu elektrycznego. W tym celu sporz¹dŸcie wykaz w³aœciwej aparatury pomiarowej i ³¹czeniowej.
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FAZA III – Ustalanie:
Przedstawcie nauczycielowi algorytm postêpowania podczas przeprowadzenia rozruchu napêdu elektrycznego danego urz¹dzenia mechatronicznego. Zaprezentujcie mu listê pomiarów wielkoœci elektrycznych, które wspomog¹ rozruch napêdu
oraz wykaz aparatury pomiarowej i ³¹czeniowej.
Po uzyskaniu akceptacji przez nauczyciela przyst¹pcie do przeprowadzenia rozruchu napêdu elektrycznego zgodnie z za³o¿onym przez Was algorytmem postêpowania.
FAZA IV – Realizacja:
Dokonajcie rozruchu napêdu elektrycznego urz¹dzenia mechatronicznego. Zaobserwujcie zjawiska zachodz¹ce podczas rozruchu. Zanotujcie spostrze¿enia.
FAZA V – Sprawdzanie:
Porównajcie swoje spostrze¿enia z zapisami w tabeli umieszczonej na stronie 400-402 publikacji GoŸliñska E.: Maszyny elektryczne – rozdzia³ 8.12 oraz
w tablicach 10.1 i 10.2 (str. 375-378) publikacji Urbanowicz H. , Nowacki Z.:
Napêd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach dotycz¹cych objawów nieprawid³owoœci lub uszkodzeñ w pracy napêdów elektrycznych.
FAZA VI – Analiza:
Dokonajcie oceny prawid³owoœci rozruchu i pracy napêdu elektrycznego.
W przypadku nieprawid³owoœci zasugerujcie dalszy ci¹g postêpowania.

4.6.3. Pomoce dydaktyczne, sprzêt i materia³y do realizacji szkolenia
Nastêpne rubryki dokumentu: „Opis jednostki szkoleniowej” dotycz¹
œrodków i materia³ów dydaktycznych.
Zastosowanie œrodków dydaktycznych jest œciœle powi¹zane z celami
kszta³cenia, a tak¿e z metodami kszta³cenia. Czêsto jest tak, ¿e dobór metody zale¿y od posiadanych œrodków dydaktycznych. Podstawowym czynnikiem warunkuj¹cym ich zastosowanie jest stan wyposa¿enia technodydaktycznego oœrodka prowadz¹cego szkolenie. Autorzy programu zak³adaj¹
pewne wyposa¿enie standardowe konieczne do przeprowadzenia szkolenia
z danego zakresu pracy. Oœrodek szkoleniowy mo¿e jednak posiadaæ nieco
inne wyposa¿enie. Aby podj¹æ szkolenie nale¿y sprawdziæ, czy mo¿na zapewniæ œrodki dydaktyczne do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych
w programie æwiczeñ. Autorzy programów wykonywanych w ramach projektu PHARE 2000 nie mieli z regu³y problemów z doborem rodzajów œrodków dydaktycznych, a tak¿e ich iloœci.
Materia³y dydaktyczne stanowi¹ce zestaw za³¹czników do opisu jednostki szkoleniowej zostan¹ kolejno opisane poni¿ej.
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4.6.4. Wymagania BHP
Na pocz¹tku za³¹czników umieszcza siê zawsze „Wymagania BHP”. Nie
trzeba tu uzasadniaæ jak wa¿ne jest zapewnienie bezpieczeñstwa, zarówno
podczas szkolenia, jak te¿ ze wzglêdu na koniecznoœæ wyrabiania u uczestników szkolenia nawyków wykonywania zadañ zawodowych w przysz³oœci
– bez nara¿ania na niebezpieczeñstwo siebie i innych.
Wymagania BHP dla ka¿dej jednostki szkoleniowej, w której wystêpuj¹
zagro¿enia, s¹ szczegó³ow¹ instrukcj¹ bezpiecznej obs³ugi urz¹dzeñ i prawid³owych zachowañ wobec wszelkich innych zagro¿eñ wystêpuj¹cych w tej
jednostce szkoleniowej.
W dokumencie tym opisuje siê specyfikê zagro¿eñ i sposoby bezpiecznej
pracy z zastosowanymi w danym etapie szkolenia œrodkami technicznymi
lub niebezpiecznymi materia³ami. Dobrze widaæ to w przyk³adzie z obszaru
zawodowego „Spawalnictwo”, gdzie wystêpuje szczególnie du¿o zagro¿eñ.
Poni¿ej przyk³ad dokumentu: „Wymagania BHP” dla zakresu pracy: „Spawanie rêczne acetylenowo-tlenowe materia³ów grupy W01” zawód: „Spawacz rêczny gazowy – 721202”. Nazwa jednostki szkoleniowej: „Wykonywanie doczo³owych z³¹czy rur ze spoin¹ czo³ow¹ na I w pozycji podolnej”.
Przyk³ad wymagañ BHP 34
Praca na stanowisku spawania rêcznego gazowego powinna przebiegaæ zgodnie z wymaganiami przepisów Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 27
kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40, poz. 470) oraz zasadami zawartymi w:
— instrukcji BHP na stanowisku spawania i ciêcia gazowego;
— instrukcji obs³ugi (eksploatacji) instalacji centralnego rozprowadzania gazów
spawalniczych;
— instrukcjach producentów w zakresie obs³ugi (u¿ytkowania) sprzêtu i osprzêtu
stosowanego przy spawaniu rêcznym gazowym;
— postanowieniach Polskich Norm.
Zgodnie z przepisami BHP miejsce pracy nale¿y utrzymywaæ w czystoœci i porz¹dku, a powierzone urz¹dzenia, osprzêt spawalniczy, narzêdzia i przyrz¹dy sprawdzaæ przed przyst¹pieniem do pracy i utrzymywaæ w czystoœci i zdolnoœci do pracy. Ewentualne niedomagania nale¿y zg³aszaæ prze³o¿onym (instruktorom).
Obowi¹zkiem spawacza jest stosowanie bezpiecznych metod pracy, zapewnienie dobrej organizacji pracy, wykonywanie tylko tych zadañ, które zleci³ prze³o¿ony (instruktor). W razie zaistnienia sytuacji nie wymienionej w niniejszej instrukcji nale¿y bezzw³ocznie zwróciæ siê do swojego bezpoœredniego zwierzchnika (instruktora) o wytyczne co do dalszego postêpowania.
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Rozmieszczenie wyposa¿enia oraz spawanych elementów nie mo¿e utrudniaæ
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia stanowiska spawalniczego przez pracowników (kursantów).
Nale¿y sprawdziæ czy urz¹dzenia i osprzêt spawalniczy na stanowisku pracy
s¹ zgodne z ich przeznaczeniem, czy bêd¹ zasilane gazami o w³aœciwoœciach
i ciœnieniach okreœlonych przez producenta w instrukcjach eksploatacyjnych.
W przypadku zasilania palników gazami palnymi z baterii butli, z wi¹zki butli
lub instalacji centralnego rozprowadzania gazów, w ka¿dym punkcie poboru gazu
powinien byæ bezpiecznik. W przypadku palników tlenowo-gazowych zasilanych
z butli nale¿y sprawdziæ czy bezpiecznik jest usytuowany wewn¹trz palnika, czy
na wlocie do palnika.
S¹ te¿ zakresy pracy, w których wykonywanie zadañ zawodowych zwi¹zane jest z niebezpieczeñstwem wyst¹pienia urazu lub nawet zagro¿enia ¿ycia. Wymagaj¹ one opracowania w programie szkolenia oddzielnych jednostek szkoleniowych (lub nawet modu³owych!) – na temat BHP. Ale nawet
w tych zakresach pracy konieczne jest opracowanie za³¹cznika: „Wymagania BHP” do jednostek szkoleniowych – zajêæ, gdzie wystêpuje specyficzne
zagro¿enie.
Wymagania BHP nie musz¹ byæ opracowywane dla jednostek szkoleniowych, w których nie ma zagro¿eñ zdrowia i ¿ycia.

4.6.5. Æwiczenia i zadania
Æwiczenia i zadania s¹ za³¹cznikiem do opisu jednostki szkoleniowej
wystêpuj¹cym we wszystkich jednostkach. Szkolenia prowadzone w oparciu o programy modu³owe opracowane wg metodologii MES oparte s¹ na
kszta³ceniu konkretnych umiejêtnoœci, a te mo¿na zdobyæ najszybciej poprzez æwiczenia.
Opracowuj¹c ten za³¹cznik musimy znowu wróciæ do celów jednostki
szkoleniowej. Jeœli w celach za³o¿one jest wykszta³cenie okreœlonej umiejêtnoœci, to nale¿y opracowaæ æwiczenie lub zestaw æwiczeñ umo¿liwiaj¹cy jej
opanowanie.
Dotyczy to zarówno jednostek szkoleniowych zawieraj¹cych treœci teoretyczne, jak te¿ szczególnie jednostek, w których kszta³ci siê umiejêtnoœci
praktyczne. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e opracowanie zadañ i æwiczeñ umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie celów kszta³cenia dotycz¹cych opanowania przez
uczestników szkolenia teorii jest trudniejsze od opracowania zestawu æwiczeñ praktycznych.
Oto przyk³ad dokumentu „Æwiczenia i zadania” dla jednostki szkoleniowej teoretycznej o nazwie „Formu³owanie celów edukacyjnych” z zakresu
pracy: „Rozwijanie podstawowych kompetencji doradczych”, zawód: „Doradca rolniczy – 222101”.
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Przyk³ad æwiczeñ i zadañ dostosowanych do celu kszta³cenia
jednostki szkoleniowej teoretycznej 35
CELE: po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej s³uchacz potrafi:
— definiowaæ pojêcie celu edukacyjnego;
— identyfikowaæ ró¿ne rodzaje celów edukacyjnych;
— formu³owaæ cele w postaci zachowañ koñcowych osoby szkolonej;
— odró¿niaæ wiadomoœci od umiejêtnoœci umys³owych;
— opisywaæ ró¿ne sposoby modyfikacji (zmiany) postaw osób szkolonych;
— uzasadniaæ potrzebê klasyfikacji celów;
— klasyfikowaæ cele sfery poznawczej, emocjonalnej i psychomotorycznej;
— wykorzystywaæ w procesie klasyfikacji ró¿ne taksonomie celów.

Æwiczenia i zadania
1. Wspólnie z innymi cz³onkami zespo³u æwiczeniowego opracuj kilka przyk³adów celów edukacyjnych sk³adaj¹cych siê z zachowania koñcowego, warunku
i kryteriów.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Wspólnie z innymi cz³onkami zespo³u æwiczeniowego opracuj kilka przyk³adów celów edukacyjnych sfery poznawczej i wpisz je do poni¿szej tabeli.
Kategorie celów – Przyk³ady
„A”
1.........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
„B”
1.........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
„C”
1.........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
„D”
1.........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. Wspólnie z innymi cz³onkami zespo³u æwiczeniowego zaplanuj temat zajêæ
teoretycznych, sformu³uj cele edukacyjne sfery poznawczej i emocjonalnej oraz
poddaj je procesowi klasyfikacji. Wyniki wpisz do poni¿szej tabeli.
35
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Temat zajêæ:
Cel ogólny sfery poznawczej:
Cele operacyjne sfery poznawczej:
Kategorie

Opis celu

„A”
„B”
„C”
„D”
Cel ogólny sfery emocjonalnej:
Cele operacyjne sfery emocjonalnej:

4. Wspólnie z innymi cz³onkami zespo³u æwiczeniowego zaplanuj temat zajêæ
praktycznych, sformu³uj cele edukacyjne sfery emocjonalnej i psychomotorycznej oraz poddaj je procesowi klasyfikacji. Wyniki wpisz do poni¿szej tabeli.
Temat zajêæ:
Cel ogólny sfery emocjonalnej:
Cele operacyjne sfery emocjonalnej:
Cel ogólny sfery psychomotorycznej:
Cele operacyjne sfery psychomotorycznej:
Kategorie

Opis celu

„A”
„B”
„C”
„D”

W poni¿szym przyk³adzie z zakresu pracy: „Us³ugi odzie¿owe”, zawód:
„Krawiec – 743304” widaæ prawid³owy dobór æwiczeñ – opracowanych przez
autorów dla osi¹gniêcia za³o¿onych celów kszta³cenia dla jednostki szkoleniowej: „Analizowanie sylwetki klasycznej i nietypowej”.
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Przyk³ad æwiczeñ i zadañ dostosowanych do celu kszta³cenia
jednostki szkoleniowej praktycznej 36
CELE: po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ bêdzie potrafi³:
— czytaæ proporcje cia³a ludzkiego przy u¿yciu schematu sylwetki ludzkiej zgodnie z zasadami antropometrii;
— rozpoznawaæ typy sylwetek ludzkich przy u¿yciu schematu sylwetki ludzkiej
zgodnie z tabelami wymiarów cia³a ludzkiego;
— rozpoznawaæ rodzaje figur ludzkich przy u¿yciu schematu sylwetki ludzkiej
zgodnie z zasadami antropometrii.

Æwiczenia i zadania
Æwiczenia i zadania:

1. W oparciu o schematy sylwetek ludzkich okreœl:
a) stosunek wysokoœci g³owy do wysokoœci ca³ej sylwetki:
- mê¿czyzny - kobiety - dziecka w okresie szkolnym
- dziecka w okresie poniemowlêcym
b) wysokoœæ kolan, wysokoœæ nóg do krocza, odleg³oœæ od talii do brody, szerokoœæ w barkach, szerokoœæ
na linii talii, szerokoœæ na linii bioder;
- mê¿czyzny
- kobiety
- dziecka w okresie szkolnym
- dziecka w okresie poniemowlêcym
2. Z materia³u dla ucznia: „Rodzaje sylwetek ludzkich” wpisz do tabel cechy charakteryzuj¹ce te sylwetki
Postawa prawid³owa

- ustawienie g³owy

- proste ustawienie g³owy

- kszta³t krêgos³upa

- wyprostowany krêgos³up

- klatka piersiowa
- koñczyny dolne
Postawa pochy³a

- ustawienie g³owy
- kszta³t krêgos³upa
- klatka piersiowa
- koñczyny dolne
Postawa sprê¿ysta

- ustawienie g³owy
- kszta³t krêgos³upa
- klatka piersiowa
- koñczyny dolne
3. Typy figur kobiet charakteryzuj¹ siê sta³¹ ró¿nic¹ miêdzy wymiarem obwodu bioder i klatki piersiowej.
Wpisz w poni¿ej zamieszczonej tabeli ró¿nice miêdzy obwodem bioder i obwodem klatki piersiowej, co
zauwa¿y³eœ?
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A

B
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C

D

wymiar

ZWo

opx

obt

ZWo

opx

obt

ZWo

opx

obt

ZWo

opx

obt

-II-

152

84

88

152

84

92

152

88

100

158

92

108

-II-

164

92*

96*

164

96*

104

164

100*

112

164

100*

116

-II-

176

96

100

176

100

108

170

-

-

176

104

120

Ró¿nicaobt -opx

4

?

?

?

4. Okreœl ró¿nice w typach sylwetki mêskiej. Jak¹ prawid³owoœæ zauwa¿y³eœ?
Typ

A

B

C

D

wymiar

ZWo

opx

ot

ZWo

opx

ot

ZWo

opx

ot

ZWo

opx

ot

-II-

170

88

74

170

92

82

170

96

90

170

100

98

-II-

176

92

78

176

96

86

176

100

94

176

104

102

-II-

182

100

86

182

104

94

182

108

102

182

112

110

Ró¿nica
opx - ot

?

?

?

?

4.6.6. Sprawdzian postêpów
Sprawdzian postêpów jest za³¹cznikiem do opisu jednostki szkoleniowej.
Pozwala zorientowaæ siê uczestnikom szkolenia, jak te¿ prowadz¹cemu zajêcia – czy zaplanowane cele kszta³cenia zosta³y osi¹gniête. W programach
opracowywanych w projekcie PHARE 2000 w za³¹czniku tym wyst¹pi³o najwiêcej b³êdów, dlatego zostanie on w tym opracowaniu omówiony szerzej.
Jak ju¿ wspomina³em, ka¿dy sprawdzian postêpów musi byæ œciœle powi¹zany z celami kszta³cenia. Aby prawid³owo opracowaæ sprawdziany nale¿y zapoznaæ siê z zasadami pomiaru dydaktycznego.
Pomiar dydaktyczny jest to pomiar osi¹gniêæ edukacyjnych, ich uœciœlone
sprawdzanie i ocenianie. Istot¹ pomiaru dydaktycznego jest porównanie wiedzy i umiejêtnoœci uczestnika szkolenia z wiedz¹ i umiejêtnoœciami przyjêtymi jako wzorzec. Ten wzorzec bêdzie zapisany w celach kszta³cenia, a powinien wynikaæ ze standardów kwalifikacji zawodowych lub (jeœli dla danego
zawodu nie zosta³ jeszcze takowy opracowany) z opisu zawodu.
Pozwolê sobie przytoczyæ definicjê standardu kwalifikacji zawodowych
okreœlanego jako: „akceptowane przez przedstawicieli edukacji, rynku pracy,
partnerów spo³ecznych ró¿nych dziedzin gospodarki normy wymagañ dla okreœlonego poziomu i uk³adu kwalifikacji opisuj¹ce zbiory niezbêdnych umiejêtnoœci,
wiadomoœci i cech psychofizycznych do wykonywania zadañ wyodrêbnionych
w danym zawodzie”.37
Opisana procedura dochodzenia od opisu pracy, poprzez jednostki modu³owe a¿ do celów edukacyjnych zapisanych w jednostkach szkoleniowych
37

Nowacki T.W. „Leksykon pedagogiki pracy” ITE 2004
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– ma zapewniæ poprawnoœæ tego wzorca. Sprawdzian, jeœli bêdzie prawid³owo skorelowany z celami kszta³cenia zapisanymi w jednostce szkoleniowej
– bêdzie porównywalny ze standaryzowanym wzorcem.
Rodzaj zastosowanego sprawdzianu zale¿y g³ównie od specyfiki danej
jednostki szkoleniowej.
W projekcie PHARE 2000 mo¿na by³o wyró¿niæ trzy rodzaje jednostek
szkoleniowych:
— jednostki kszta³c¹ce w zakresie teorii;
— jednostki kszta³c¹ce umiejêtnoœci praktyczne;
— jednostki kszta³c¹ce umiejêtnoœci praktyczne wraz z wiedz¹ teoretyczn¹.
Najbardziej znane w edukacji s¹ sprawdziany dotycz¹ce pomiaru wiedzy
teoretycznej. Niektóre z nich zosta³y zastosowane w kszta³ceniu opartym
na programach modu³owych. W programach modu³owych wykonanych
w projekcie PHARE 2000 czêsto stosowanym typem sprawdzianu wiedzy
teoretycznej by³y pytania otwarte. Jest to prosty sposób przygotowania
sprawdzianu wiedzy; nale¿y sporz¹dziæ odpowiedni¹ do celów kszta³cenia
listê pytañ. Sprawdzian tego typu nie jest jednak ³atwy dla uczestnika szkolenia, gdy¿ wymaga sformu³owania odpowiedzi. Dla osób z niskim wykszta³ceniem lub tych, które przychodz¹ na kurs po wielu latach braku kontaktu
z edukacj¹, mo¿e to stanowiæ trudnoœæ i wyd³u¿yæ czas udzielenia odpowiedzi. Czêsto taki uczestnik szkolenia zna nawet prawid³ow¹ odpowiedŸ, ale ma
k³opot z jej sformu³owaniem. Taki sprawdzian jest równie¿ trudny dla sprawdzaj¹cego, gdy¿ musi on uwzglêdniaæ ró¿norodnoœæ odpowiedzi na postawione pytania i oceniaæ ich poprawnoœæ mimo ró¿nego sformu³owania.
Przedstawiony poni¿ej przyk³ad zastosowania pytañ otwartych w sprawdzianie – potwierdzi cechy takiego typu sprawdzianu, tj. ³atwoœæ opracowania pytañ i trudnoœæ przy udzieleniu odpowiedzi i ich ocenie. Jest to sprawdzian zastosowany po jednostce szkoleniowej: „Podstawowe regulacje prawne
normuj¹ce poœrednictwo pracy w Polsce” z jednostki modu³owej: „Planowanie i organizacja us³ug poœrednictwa pracy”, zakres pracy: „Wspó³praca
z pracodawcami”, zawód: „Poœrednik pracy – 342301”.
Przed sprawdzianem – dla porównania pokazujê cele kszta³cenia, aby
mo¿na by³o oceniæ odniesienie sprawdzianu do wzorca.
Przyk³ad sprawdzianu w formie pytañ otwartych – dostosowanego do celu jednostki szkoleniowej 38
CELE: Po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ bêdzie potrafi³:
— charakteryzowaæ zadania organów zatrudnienia na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym;
— identyfikowaæ formy przeciwdzia³ania bezrobociu;

38
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— identyfikowaæ instytucje zajmuj¹ce siê poœrednictwem pracy w Polsce;
— charakteryzowaæ za³o¿enia EURES, jako wyznaczniki dla polskiego systemu
poœrednictwa pracy na tle krajów Unii Europejskiej.
SPRAWDZIAN POSTÊPÓW:
1. Opisz na czym polega poœrednictwo pracy:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
2. Wymieñ i scharakteryzuj zasady, którymi kieruje siê poœrednictwo pracy:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3. Wymieñ i scharakteryzuj formy przeciwdzia³ania bezrobociu realizowane przez
powiatowe urzêdy pracy:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
4. Wymieñ warunki, jakie musi spe³niæ organizacja ubiegaj¹ca siê o status agencji poœrednictwa pracy:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
5. Scharakteryzuj zasady podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
6. Podaj pe³n¹ nazwê skrótu EURES:
...............................................................................................................
..............................................................................................................
7. Wymieñ elementy tworz¹ce system EURES:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
8. Wymieñ informacje dla poszukuj¹cego pracy, dostêpne w systemie EURES:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Sami Pañstwo widzicie, jak trudno jest odpowiedzieæ na wiêkszoœæ tak
sformu³owanych pytañ i jak trudne bêdzie ocenienie odpowiedzi.
Sprawdzaj¹cy powinien, w takim przypadku, wczeœniej opracowaæ kryteria sprawdzania testu, a informacje potrzebne uczestnikowi szkolenia do
udzielenia odpowiedzi powinny siê znaleŸæ w „materia³ach szkoleniowych
dla ucznia”.
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Inni autorzy programów preferowali sprawdziany wiedzy teoretycznej
formu³uj¹c pytania zamkniête typu „prawda – fa³sz”. Zadaniem uczestnika szkolenia jest wówczas podkreœlenie wybranej odpowiedzi. Prawid³owe u³o¿enie pytañ okazuje siê czêsto bardzo trudne. Powinny one byæ sformu³owane w sposób jednoznaczny, a jednoczeœnie nie powinny zawieraæ
treœci banalnych i oczywistych.
Taki rodzaj sprawdzianu ma tê zaletê, ¿e daje mo¿liwoœæ udzielenia przez
uczestnika szkolenia odpowiedzi na du¿¹ iloœæ pytañ w stosunkowo krótkim czasie. Nie wymaga równie¿ stylistycznego formu³owania odpowiedzi.
Zalet¹ tego typu sprawdzianu jest szybkie jego sprawdzenie, a w przypadku
bardzo z³o¿onych i d³ugich testów – mo¿liwoœæ zastosowania szablonu.
Jego wad¹ mo¿e byæ udzielanie przez uczestnika szkolenia przypadkowych, nieprzemyœlanych odpowiedzi („na chybi³ – trafi³”). Czêstym b³êdem jest tu równie¿ tendencja autorów testów do podawania du¿o wiêkszej
iloœci zdañ prawdziwych ni¿ fa³szywych.
Oto przyk³ad sprawdzianu typu „prawda – fa³sz” dla jednostki szkoleniowej „Technika suszenia roœlin metod¹ zielarsk¹ i ich przechowywanie”
z jednostki modu³owej: „Utrwalanie roœlin” z zakresu pracy: „Projektowanie i wykonywanie wyrobów bukieciarskich”, zawód: „Bukieciarz – 522102”.
Przed sprawdzianem dla porównania podajê cele kszta³cenia dla tej jednostki szkoleniowej.
Przyk³ad sprawdzianu typu „prawda – fa³sz” dostosowanego
do celów jednostki szkoleniowej 39
CELE: po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczestnik szkolenia bêdzie
potrafi³:
— podaæ warunki suszenia roœlin wed³ug obowi¹zuj¹cych zasad;
— okreœliæ pozycjê suszenia poszczególnych gatunków wg obowi¹zuj¹cych zasad;
— zabezpieczyæ suche roœliny w kartonach w warunkach lokalowych.
SPRAWDZIAN POSTÊPÓW:
Zaznacz gatunki suszone w pozycji wisz¹cej
Miechunka
Koconka
Z³ociszek
Trawy
Gipsówka
Miko³ajek
Zatrwian tatarski
39

Tak

Nie
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Miesi¹cznica
Czarnuszka
Warunkiem zachowania naturalnej barwy kwiatów jest:
pe³ne œwiat³o
wilgotne powietrze
brak œwiat³a
suche powietrze
wysoka temperatura
czyste pomieszczenie
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Tak

Nie















Test typu „prawda – fa³sz” jest dobrym sprawdzianem w przypadku, gdy
mamy do czynienia z du¿¹ iloœci¹ informacji, które uczestnik szkolenia musi
umieæ uporz¹dkowaæ (tak jak w podanym przyk³adzie).
Nieco bardziej z³o¿onym sprawdzianem jest test wielokrotnego wyboru. Tak jak w teœcie typu „prawda – fa³sz” uczestnik szkolenia musi wybraæ jedn¹ z dwóch mo¿liwoœci – w teœcie wielokrotnego wyboru musi wybieraæ jedn¹ lub kilka prawid³owych odpowiedzi spoœród wiêkszego ich zbioru. Ten rodzaj testu jest trudniejszy do przygotowania ni¿ test typu „prawda
– fa³sz”, ale tak¿e trudniejszy do rozwi¹zania. Pozwala na bardziej wszechstronne i dok³adniejsze sprawdzenie wiedzy uczestnika szkolenia. Podobnie
jak test typu „prawda – fa³sz” – bardzo ³atwo i szybko daje siê sprawdziæ.
W projekcie PHARE 2000 ten typ sprawdzianu wystêpowa³ rzadko, chyba ze
wzglêdu na wspomnian¹ trudnoœæ w jego przygotowaniu.
Ze wzglêdu na jego liczne zalety, test wielokrotnego wyboru jak najbardziej nadaje siê do kszta³cenia wg programów modu³owych, szczególnie tam,
gdzie konieczne jest opanowanie treœci teoretycznych – z dok³adnym zrozumieniem ich znaczenia i zastosowania w praktyce.
Test wielokrotnego wyboru zastosowali z powodzeniem m. in. autorzy
programu dla zakresu pracy „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – informowanie, doradztwo, zarz¹dzanie projektami, monitorowanie projektów
oraz raportowanie”, zawód: „Specjalista ds. integracji europejskiej – 247902”.
Oto przyk³ad z jednostki szkoleniowej o nazwie: „Analizowanie form i zakresu przygotowañ Polski do absorpcji funduszy strukturalnych”.
Przyk³ad sprawdzianu w formie testu wielokrotnego wyboru
dostosowanego do celów jednostki szkoleniowej 40
CELE: Po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³:
40

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – informowanie, doradztwo, zarz¹dzanie projektami,
monitorowanie projektów oraz raportowanie, zawód: Specjalista ds. integracji europejskiej – 247902
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— wskazaæ dzia³ania podjête przez Polskê w celu przygotowania siê do korzystania z funduszy strukturalnych;
— scharakteryzowaæ strukturê i cele Narodowego Planu Rozwoju;
— wymieniæ i opisaæ programy operacyjne rozwoju regionalnego;
— omówiæ zasady wdra¿ania Narodowego Planu Rozwoju.
SPRAWDZIAN POSTÊPÓW:
Wybierz prawid³owe odpowiedzi (jedn¹ lub dwie)
1. Narodowy Plan Rozwoju dotyczy lat:
a) 2003-2007;
b) 2004-2007;
c) 2004-2006;
d) 2003-2006.
2. Narodowy Plan Rozwoju jest dokumentem:
a) okreœlaj¹cym zasady wspó³pracy z poszczególnymi krajami UE;
b) wskazuj¹cym kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach
po akcesji;
c) prezentuj¹cym sytuacjê gospodarcz¹ Polski w porównaniu z krajami UE,
USA i Japoni¹;
d) stanowi¹cym podstawê negocjowania przez Polskê Podstaw Wsparcia
Wspólnoty.
3. Instytucja(e) zarz¹dzaj¹ca(e) okreœlone w NPR to:
a) Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
b) Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Infrastruktury, Œrodowiska;
c) Ministerstwo Finansów;
d) Urzêdy Wojewódzkie.
4. Spodziewane efekty NPR obejmuj¹:
a) wzrost poziomu PKB na jednego mieszkañca;
b) niedopuszczenie do ujemnego PKB na jednego mieszkañca w latach 2004-2006;
c) rozszerzenie form i zakresu wspó³pracy instytucji polskich z instytucjami
europejskimi i pozaeuropejskimi (np. USA);
d) spadek stopy bezrobocia.
5. Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 bêd¹ wdra¿ane
za pomoc¹ nastêpuj¹cych programów operacyjnych:
a) szeœciu sektorowych programów operacyjnych i programu operacyjnego pomocy technicznej;
b) piêciu sektorowych programów operacyjnych, Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i programu operacyjnego pomocy technicznej;
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szeœciu sektorowych programów operacyjnych, Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i programu operacyjnego pomocy technicznej;
piêciu sektorowych programów operacyjnych i Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Proszê zwróciæ uwagê na dok³adne skorelowanie sprawdzianu z celami
kszta³cenia dla tej jednostki szkoleniowej oraz na stopieñ trudnoœci tego sprawdzianu.
Ostatnim rodzajem sprawdzianów zastosowanych do sprawdzania stopnia opanowania wiedzy teoretycznej w projekcie PHARE 2000 jest tekst
z lukami. Sprawdzian taki powstaje poprzez usuniêcie z fachowego tekstu
pewnych s³ów lub zwrotów. Brakuj¹ce s³owa ma uzupe³niæ uczestnik szkolenia. Wa¿ne jest, aby brakuj¹ce s³owa by³y istotne dla treœci zdania z luk¹.
Tekst z lukami jest ³atwy do przygotowania i do sprawdzenia. Nie jest natomiast ³atwy dla uczestnika szkolenia. Wymaga od niego uwa¿nego studiowania materia³ów szkoleniowych, aby m.in. przyswoiæ sobie s³ownictwo
charakterystyczne dla danej dziedziny, co jednoczeœnie mo¿e byæ pomocne
przy rozwi¹zaniu tego typu zadania.
Przyk³ad tekstu z lukami pochodzi równie¿ z zakresu pracy „Fundusze
strukturalne Unii Europejskiej – informowanie, doradztwo, zarz¹dzanie projektami, monitorowanie projektów oraz raportowanie”, zawód: „Specjalista
ds. integracji europejskiej – 247902”, nazwa jednostki szkoleniowej: „Charakteryzowanie polityki strukturalnej Unii Europejskiej”.
Przyk³ad sprawdzianu w formie „testu z lukami”, dostosowanego do celów jednostki szkoleniowej 41
CELE: Po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ bêdzie potrafi³:
— zaprezentowaæ historiê rozwoju polityki strukturalnej UE, w tym funduszy strukturalnych;
— podaæ i omówiæ cele i g³ówne zasady polityki strukturalnej UE zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej;
— scharakteryzowaæ zasady stosowania nomenklatury NUTS,
— podaæ podstawowe informacje nt. instrumentów polityki strukturalnej i œrodków dostêpnych na jej realizacjê.
SPRAWDZIAN POSTÊPÓW:
Dokoñcz poni¿sze zdania:
1. Polityka strukturalna, nazywana tak¿e polityk¹ regionaln¹ to ........................
.........................................................................................................................
41

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – informowanie, doradztwo, zarz¹dzanie projektami,
monitorowanie projektów oraz raportowanie, zawód: Specjalista ds integracji europejskiej – 247902.
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2. NUTS oznacza............................. i obejmuje ............................. poziomów.
3. Podstawowym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest .............................
4. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce zasady udzielania pomocy w ramach realizacji
polityki strukturalnej: zasadê koncentracji, ....................................................
5. Cele szczegó³owe polityki strukturalnej w latach 2000-2006 obejmuj¹ .............
6. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce typy instrumentów pomocy strukturalnej: ................
7. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce fundusze strukturalne: ......................................
Sprawdziany wiedzy teoretycznej powinny byæ przeprowadzone w okreœlonych przez autorów warunkach. Najczêœciej s¹ to sprawdziany wymagaj¹ce samodzielnego rozwi¹zania zadañ, bez korzystania z ¿adnych pomocy.
Zdarza siê jednak, ¿e uczestnicy szkolenia mog¹ korzystaæ z kalkulatorów,
norm, tabel, poradników, roczników statystycznych czy aktów prawnych.
W takim przypadku materia³y te musz¹ byæ w odpowiedniej iloœci zgromadzone w pomieszczeniu, w którym odbywa siê sprawdzian.
Sprawdziany po zakoñczeniu jednostek szkoleniowych kszta³c¹cych
umiejêtnoœci praktyczne maj¹ na celu sprawdzenie umiejêtnoœci praktycznych opanowanych przez uczestnika szkolenia, przejêtych przez niego nawyków oraz praktycznego zastosowania nabytych wiadomoœci przy wykonaniu zadania praktycznego. Sprawdziany te, przygotowane przez autorów
programu, to najczêœciej arkusze obserwacji. Czêsto obserwacja zaplanowana jest podczas wykonywania przez uczestników szkolenia æwiczeñ praktycznych. Zdarza siê tak¿e, ¿e na zakoñczenie jednostki szkoleniowej wykonywana jest tzw. próba pracy, która poddana jest obserwacji.
W arkuszu obserwacji nauczyciel zaznacza tylko jedn¹ z dwóch odpowiedzi: tak lub nie. Tak wiêc w sprawdzianie umiejêtnoœci praktycznych
nauczyciel odpowiada na pytanie czy uczestnik szkolenia potrafi wykonaæ
dane zadanie praktyczne. Nie mo¿na zaliczyæ sprawdzianu jeœli uczestnik
szkolenia nie w pe³ni opanowa³ czynnoœci konieczne do wykonania zadania. Nie mo¿na równie¿ uznaæ, ¿e dana czynnoœæ jest wykonana poprawnie,
gdy podczas jej wykonywania uczestnik szkolenia nie zachowa³ warunków
BHP lub wynik pracy nie spe³nia za³o¿onych standardów jakoœciowych.
W programach opartych na koncepcji MES przyjêto, ¿e nie istnieje ocena poœrednia (okreœlaj¹ca, ¿e uczestnik szkolenia „czêœciowo potrafi”). Po
pozytywnym zdaniu sprawdzianu praktycznego nie wraca siê ju¿ do kszta³cenia umiejêtnoœci dotycz¹cych wykonania danego zadania praktycznego,
chyba, ¿e zadanie to wystêpuje jako etap konieczny do wykonania innego –
bardziej z³o¿onego zadania.
W zamieszczonym poni¿ej przyk³adzie obserwacja dokonana zostanie
podczas wykonywania æwiczenia. Bêdzie to typowo praktyczna jednostka
szkoleniowa o nazwie: „Œcinka i obalanie drzew” z zakresu pracy: „Pozyskiwanie i przecieranie drewna okr¹g³ego”, zawód: „Drwal / operator pilarek
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do pozyskiwania tarcicy – 631101 / 814102”. Jak zwykle pokazujê równie¿
cele kszta³cenia dla tej jednostki szkoleniowej.
Przyk³ad sprawdzianu z u¿yciem arkusza obserwacji, dostosowanego do celów kszta³cenia 42
CELE: po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczestnik szkolenia bêdzie
potrafi³:
— œcinaæ i obalaæ na powierzchni leœnej drzewa w warunkach normalnych i drzewa trudne, z wykorzystaniem pilarki spalinowej i narzêdzi pomocniczych, wed³ug zasad Instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu
gospodarki leœnej;
— okreœliæ poprawnoœæ uzyskanych parametrów œcinki na pniu zgodnie z normatywami okreœlonymi w Instrukcji jw. ;
— bezpiecznie zachowywaæ siê na powierzchni leœnej w trakcie œcinki i podczas
oddalania siê od œciêtego drzewa wed³ug zasad Instrukcji jw.
SPRAWDZIAN POSTÊPÓW:
Uczestnik szkolenia:

Tak

Nie

Zachowuje w³aœciwe parametry œcinki na pniu





Stosuje poprawne techniki œcinki w zale¿noœci
od gruboœci drzewa i d³ugoœci prowadnicy





Stosuje poprawne techniki œcinki w zale¿noœci
od cech indywidualnych drzewa





Wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem narzêdzia
i sprzêt pomocniczy





Aby uczestnik szkolenia zaliczy³ tê jednostkê szkoleniow¹ musi uzyskaæ
od obserwuj¹cego jego pracê nauczyciela wszystkie cztery oceny „TAK”.
Przy pomocy arkusza obserwacji mo¿na sprawdziæ tak¿e, czy uczestnik
szkolenia potrafi prawid³owo dobieraæ materia³y do wykonania zadania,
a tak¿e zastosowaæ odpowiedni¹ do wybranego materia³u technologiê. Przyk³ad takiego sprawdzianu znajdziemy w jednostce szkoleniowej: „Materia³y, narzêdzia, sprzêt do posadzek z p³ytek” z zakresu pracy: „Roboty posadzkarskie i glazurnicze”, zawód: „Posadzkarz / glazurnik – 713203 / 713201”.

42

Pozyskiwanie i przecieranie drewna okr¹g³ego, zawód: Drwal / operator pilarek do pozyskiwania
tarcicy – 631101 / 814102
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Przyk³ad sprawdzianu z u¿yciem arkusza obserwacji, dostosowanego do celów kszta³cenia 43
CELE: po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ bêdzie potrafi³:
— dobieraæ narzêdzia i sprzêt i korzystaæ z nich;
— korzystaæ z maszyn i urz¹dzeñ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi i warunkami BHP;
— dobieraæ materia³y i okreœlaæ ich przydatnoœæ stosowaæ materia³y zgodnie
z instrukcj¹ producentów.
SPRAWDZIAN POSTÊPÓW:
Nauczyciel sprawdza czy uczeñ:

Tak

Nie

1. Rozpoznaje i okreœla podstawowe cechy papy
smo³owej i izolacyjnej





2. Rozpoznaje i okreœla podstawowe cechy papy
asfaltowej i izolacyjnej





3. Rozpoznaje i okreœla podstawowe cechy folii
z tworzyw sztucznych





4. Rozpoznaje i okreœla podstawowe cechy lepiszczy
stosowanych na zimno





5. Rozpoznaje i okreœla podstawowe cechy lepiszczy
stosowanych na gor¹co





6. Dobiera materia³ do okreœlonego rodzaju izolacji
przeciwwilgociowych





7. Rozpoznaje i okreœla podstawowe cechy wybranego
materia³u izolacji cieplnej





8. Dobiera materia³ do okreœlonego rodzaju
izolacji cieplnej





9. Rozpoznaje i okreœla podstawowe cechy materia³u
do wykonania posadzek z p³ytek





10. Dobiera narzêdzia i sprzêt w zale¿noœci
od wybranych wczeœniej materia³ów





W tym przypadku nauczyciel powinien tak przygotowaæ zadanie na sprawdzian, aby uczestnik szkolenia mia³ mo¿liwoœæ dokonania wyboru pomiêdzy
ró¿nymi materia³ami, a tak¿e narzêdziami. Sprawdzian odbywa siê na poligonie æwiczeniowym, gdzie mo¿na przygotowaæ stanowiska æwiczeniowe na
ró¿nych pod³o¿ach i zgromadziæ ró¿norodne materia³y izolacyjne oraz sprzêt.
Uczestnik szkolenia uzyskuje zaliczenie sprawdzianu, gdy uzyska potwierdzenie wszystkich punktów zamieszczonych w arkuszu obserwacji.
43

Roboty posadzkarskie i glazurnicze, zawód: Posadzkarz / glazurnik – 713203 / 713201
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W wielu jednostkach szkoleniowych wystêpuje koniecznoœæ zastosowania dwóch rodzajów sprawdzianu, tj. sprawdzenia wiadomoœci, a tak¿e umiejêtnoœci praktycznych. Konieczne jest to w przypadkach takich zadañ zawodowych, w których prawid³owe wykonanie czynnoœci praktycznych musi
byæ poprzedzone opanowaniem pewnej wiedzy teoretycznej.
Bez wiedzy teoretycznej nie bêdzie mo¿na np. dokonaæ w³aœciwego doboru roœlin do wykonania wi¹zanki œlubnej, tak jak za³o¿ono to w celach
jednostki szkoleniowej o nazwie „Wi¹zanka biedermajerowska” z zakresu
pracy: „Projektowanie i wykonywanie wyrobów bukieciarskich”, zawód:
„Bukieciarz – 522102”. Jak zwykle podany przyk³ad rozpocznê od przedstawienia celów kszta³cenia.
Przyk³ad sprawdzianu wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœci praktycznych 44
CELE: uczestnik szkolenia po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej bêdzie
potrafi³:
— Dobraæ gatunki roœlin do wi¹zanki biedermajerowskiej wg obowi¹zuj¹cych zasad
i wymagañ klienta w lokalu kwiaciarni;
— Wykonaæ wi¹zankê biedermajerowsk¹ wg obowi¹zuj¹cych zasad w lokalu
kwiaciarni.
SPRAWDZIAN POSTÊPÓW:
Dobierz gatunki roœlin do wi¹zanki biedermajerowskiej

Tak

Nie

GoŸdzik



























Z³ocienie
S³onecznik
Ró¿e
Anturium
Miko³ajek
Chabry
Frezje
Stokrotki
Lilie
Margaretki
Gipsówka
44

Projektowanie i wykonywanie wyrobów bukieciarskich, zawód: Bukieciarz – 522102
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Podaj cechy w³aœciwe wi¹zanki biedermajerowskiej

Tak

Nie

— symetrycznoœæ

— kwiaty niesymetryczne















Ocena opanowania wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie:

Tak

Nie













— asymetrycznoœæ
— okr¹g³y kszta³t
— wyd³u¿ony kszta³t
— kwiaty okr¹g³e

1. Doboru gatunku roœlin do wi¹zanki
biedermajerowskiej
2. Wykonania usztywnienia pêdów roœlin
3. Okreœlenia kszta³tu wi¹zanki
4. Wykonania wi¹zanki w rêku
5. Wykonania wi¹zanki w mikrofonie

W powy¿szym sprawdzianie dokonano najpierw oceny wiedzy teoretycznej testami typu „prawda – fa³sz”, a nastêpnie obserwacji wykonywania praktycznego zadania. Treœci sprawdzianów doskonale siê uzupe³niaj¹ i pozwalaj¹ na pe³n¹ ocenê stopnia opanowania za³o¿onych celów.
Inny przyk³ad zastosowania dwóch sprawdzianów znajduje siê w programie dla zakresu pracy „Dobór i instalowanie aparatury ³¹czeniowej, zabezpieczaj¹cej i rozdzielczej instalacji elektrycznych”, zawód: „Elektromonter
instalacji elektrycznych – 724301”. Tu np. w jednostce szkoleniowej „Czytanie dokumentacji technicznej” z jednostki modu³owej: „Montowanie
i wyposa¿anie tablic rozdzielczych i rozdzielnic w instalacjach elektrycznych”
pierwszy sprawdzian dotyczy potwierdzenia znajomoœci oznaczeñ symboli
rysunkowych na schematach. Drugi jest obserwacj¹ umiejêtnoœci koniecznych do prawid³owego pos³ugiwania siê dokumentacj¹ techniczn¹.
Oto przyk³ad sprawdzianu z tej jednostki szkoleniowej wraz z celami
kszta³cenia.
Przyk³ad sprawdzianu wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœci praktycznych 45
CELE: po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ bêdzie potrafi³:
— rozpoznaæ plan instalacji elektrycznej;
45

Dobór i instalowanie aparatury ³¹czeniowej, zabezpieczaj¹cej i rozdzielczej instalacji elektrycznych, zawód: Elektromonter instalacji elektrycznych – 724301
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— na podstawie symboli i opisu zidentyfikowaæ elementy instalacji elektrycznej
oraz sposób ich monta¿u dla instalacji przemys³owych i domowych niskiego
napiêcia zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami PBUE.
SPRAWDZIAN POSTÊPÓW:
Dla podanego schematu rozwiniêtego narysuj schemat uproszczony jednokreskowy i podaj mo¿liwe do zastosowania rodzaje aparatów wystêpuj¹cych na
schemacie.
Schemat rozwiniêty

Lp.
1.
2.
3.
4.

Schemat uproszczony

Uczestnik szkolenia:
Identyfikuje instalacjê elektryczn¹ na planie budynku
Identyfikuje symbole stosowane w dokumentacji elektrycznej
Identyfikuje elementy instalacji elektrycznej
Czyta schematy ideowe rozdzielnic elektrycznych

tak

nie

Aby zaliczyæ tê jednostkê szkoleniow¹ uczestnik szkolenia powinien prawid³owo rozwi¹zaæ zadanie teoretyczne oraz uzyskaæ pozytywne oceny obserwuj¹cego jego dzia³ania nauczyciela.

4.6.7. Materia³y szkoleniowe
Materia³y szkoleniowe dla uczestników szkolenia to wybrane przez autorów programu treœci, które pomagaj¹ opanowaæ wiedzê i umiejêtnoœci zaplanowane do opanowania w danej jednostce szkoleniowej. To jakby podrêcznik zawieraj¹cy wszystko to, co uczestnik szkolenia powinien przeczytaæ. Zamieszczanie treœci merytorycznych w programie kszta³cenia jest stosowane
tylko w metodologii MES. Inne programy kszta³cenia, np. szkolne programy
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nauczania ograniczaj¹ siê jedynie do wymienienia tytu³ów podrêczników
i literatury uzupe³niaj¹cej.
Zamieszczanie treœci w programach ma swoje pod³o¿e historyczne. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e metodologia MES powsta³a w Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w latach 60-tych, jako sposób na wprowadzenie szkoleñ w krajach
trzeciego œwiata. Programy tych szkoleñ przygotowywane by³y przez fachowców z krajów rozwiniêtych – dla osób nie maj¹cych najczêœciej ¿adnego kontaktu z technik¹ i czêsto nie potrafi¹cych czytaæ. St¹d wysz³a koniecznoœæ
zamieszczania w materia³ach dla ucznia wielu rysunków pogl¹dowych – niekiedy w naszym rozumieniu bardzo prostych. Poniewa¿ nie by³o wówczas
specjalnych podrêczników opracowanych do tego celu, autorzy programów
w programach kszta³cenia musieli zamieszczaæ treœci w bardzo przystêpnej
formie.
Obecnie stosowanie metodologii MES ma zupe³nie inne znaczenie. Rozpowszechnienie siê jej w wielu krajach Europy da³o jej inny, wspó³czesny
wymiar. Z dawnej metodologii przeznaczonej do szkolenia ludzi o bardzo
niskim poziomie wiedzy technicznej pozosta³y tylko sprawy fundamentalne; s¹ to: wyodrêbnianie zadañ zawodowych (podzia³ na jednostki modu³owe), formu³owanie operacyjnych celów kszta³cenia, szczegó³owe instrukcje
dla nauczyciela i dla ucznia oraz sprawdziany. Inne s¹ treœci i oczywiœcie
inna jest forma tych treœci – dostosowana do obecnego poziomu odbiorcy.
Ale jednoczeœnie trzeba pamiêtaæ, ze wœród uczestników szkoleñ s¹ te¿ bezrobotni, niskokwalifikowani doroœli, wreszcie osoby, które nie maj¹ czasu
na chodzenie do bibliotek.
Co powinno znaleŸæ siê w materia³ach dla uczestnika szkolenia? Najogólniej mówi¹c – wszystko to, co jest potrzebne do zrealizowania celów
danej jednostki szkoleniowej, poprzez samodzielne czytanie. Miernikiem
poprawnoœci doboru zamieszczonych w jednostce szkoleniowej materia³ów
jest sprawdzian postêpów z wiedzy teoretycznej. Na wszystkie pytania zamieszczone w sprawdzianie uczestnik szkolenia powinien móc znaleŸæ odpowiedŸ w³aœnie w tych materia³ach. W nich równie¿ powinien znaleŸæ informacje umo¿liwiaj¹ce rozwi¹zanie zadañ.
Materia³y dla uczestnika szkolenia powinny byæ przejrzyste i napisane
przystêpnym jêzykiem. Znajdowaæ siê w nich powinno wiele rysunków
i objaœnieñ, a poziom zawartych w nich informacji powinien byæ dostosowany do poziomu wymagañ (które s¹ sformu³owane w opisie pracy), jakie
musz¹ spe³niaæ uczestnicy kursu.
W podanym poni¿ej przyk³adzie materia³ów z praktycznej jednostki szkoleniowej: „Przyklejanie p³yt styropianowych” z zakresu pracy: „Wykonywanie dociepleñ budynków”, zawód: „Technolog robót wykoñczeniowych
w budownictwie – 713901” podane s¹ zobrazowane rysunkami informacje
dotycz¹ce technologii wykonania opisanego zadania.
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Przy pomocy tych materia³ów uczestnik szkolenia powinien wykonaæ
poprawnie wszystkie æwiczenia zaplanowane w tej jednostce szkoleniowej,
a tak¿e przygotowaæ siê do sprawdzianu.
Przyk³ad materia³u dla ucznia
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MATERIA£Y DLA UCZNIA
1. Przygotowanie materia³ów narzêdzi i sprzêtu oraz œrodków ochrony indywidualnej
Przed przyst¹pieniem do robót nale¿y przygotowaæ odpowiednie œrodki ochrony
indywidualnej (za³. 7139. 01. JS. 02. DM. 01), narzêdzia i sprzêt oraz materia³y
w odpowiedniej iloœci (za³. 7139. 01. JS. 03. DM. 01).
Podstawowe narzêdzia i sprzêt:
— do pomiarów i kontroli p³yt izolacyjnych: ³ata kontrolna, poziomnica, przymiar sk³adany, taœma pomiarowa, k¹townica stalowa, pion murarski, sznur;
— do ciêcia p³yt izolacyjnych: no¿e, pi³ki rêczne, no¿yce;
— do przygotowania i nak³adania zapraw i mas klej¹cych: mieszad³o napêdzane
wiertark¹, szpachle i packi metalowe, wiadra;
— do mocowania p³yt i listew: m³otek, wiert³a z wiertark¹.
2. Przyklejanie p³yt styropianowych
Monta¿ p³yt izolacyjnych rozpoczyna siê od zamocowania na powierzchni œciany,
na wysokoœci ok. 30-40 cm od poziomu terenu, listew prowadnic lub listew coko³owych. Profile coko³owe mocuje siê mechanicznie przy u¿yciu 3 ko³ków na 1 mb.
Pierwszy ko³ek umieszcza siê w otworze wzd³u¿nym z jednej strony profilu,
a nastêpnie dok³adnie poziomuje profil i przymocowuje kolejnymi ko³kami. Nierównoœci pod³o¿a koryguje siê specjalnymi podk³adkami. Pomiêdzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawia siê ok. 3 mm odstêp. Nad przykrêconym profilem
przykleja siê mas¹ klej¹c¹ pas tkaniny szklanej szerokoœci 30 cm, zachodz¹cy na
profil coko³owy. P³yty uk³ada siê od do³u ku górze, opieraj¹c pierwszy rz¹d p³yt na
listwie, z przesuniêciem spoin (mijankowo).

Mijankowy uk³ad p³yt
46

Wykonywanie dociepleñ budynków, zawód: Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie – 713901

90

Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

W naro¿ach zachowuje siê naprzemienny uk³ad p³yt, jak na poni¿szym rysunku.

Uk³ad p³yt w naro¿u œcian budynku

Na wewnêtrzn¹ powierzchniê p³yt nak³ada siê zaprawê klejow¹ w sposób zale¿ny
od rodzaju i jakoœci œciany: na obwodzie przy krawêdzi p³yty pasem szerokoœci ok.
4-6 cm i gruboœci ok. 15-20 mm oraz w postaci 6-8 równomiernie roz³o¿onych
placków o œrednicy ok. 8-10 cm, gdy œciana jest nierówna, nieotynkowana lub
równomiernie na ca³ej powierzchni (za pomoc¹ pacy zêbatej o zêbach 8-10 mm),
gdy œciana jest otynkowana, g³adka.
Pasma powinno siê nak³adaæ na obwodzie p³yty w odleg³oœci ok. 3 cm od krawêdzi
tak, aby po przyklejeniu zaprawa klejowa nie wyciska³a siê poza krawêdzie styropianu. Nastêpnie p³yty przyk³ada siê do pod³o¿a œciœle jedna obok drugiej (na styk
lub na zak³adkê – w zale¿noœci od rodzaju p³yty) i dociska uderzaj¹c drewnian¹
pac¹ tak, aby tworzy³y jedn¹ p³aszczyznê z s¹siednimi p³ytami. Masa klej¹ca nie
powinna wnikaæ w szczeliny pomiêdzy p³ytami. P³yta powinna byæ przyklejona do
pod³o¿a powierzchni¹ o wielkoœci min 40%. Nadmiar wyciœniêtej masy klej¹cej
nale¿y usun¹æ, aby na obrze¿ach nie pozosta³y ¿adne jej resztki.
P³yty œwie¿o przyklejonej nie wolno dociskaæ po raz drugi, ani poruszaæ w jakikolwiek sposób, bo os³abi³oby to jej zwi¹zanie z pod³o¿em. •le przyklejon¹ p³ytê nale¿y
oderwaæ, zebraæ zaprawê ze œciany oraz p³yty i powtórzyæ czynnoœæ przyklejania.
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Nak³adanie zaprawy klejowej na p³ytê termoizolacji metod¹ punktowo-krawêdziow¹.

Powierzchnie oœcie¿y okiennych i drzwiowych ociepla siê pasami styropianu o gruboœci nie mniejszej ni¿ 3 cm. Styropian ocieplaj¹cy oœcie¿a powinien dok³adnie przylegaæ do p³yt styropianowych ocieplaj¹cych œcianê. Miejsca dochodzenia p³yt styropianowych do oœcie¿nicy uszczelnia siê stosuj¹c specjalny profil przyoœcie¿nicowy
po³¹czony z pasem tkaniny zbroj¹cej, wzglêdnie taœmê lub masê uszczelniaj¹c¹.
W celu ukszta³towania kapinosa, doln¹ powierzchniê nadpro¿y ociepla siê uk³adaj¹c p³yty styropianowe ze spadkiem, chyba ¿e przewidziano zastosowanie specjalnego profilu krawêdziowego z kapinosem.
(Opracowano na podstawie literatury podanej w dokumencie: za³. nr 7139. 01. JS.
05. LU. 01)
A oto inny przyk³ad – materia³y szkoleniowe zawarte w teoretycznej jednostce szkoleniowej o nazwie „Opracowywanie i sposoby dystrybucji materia³ów promocyjnych” zakres pracy: „Wspó³praca z pracodawcami”, zawód:
„Poœrednik pracy – 342301”.
Przyk³ad materia³ów dla ucznia
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MATERIA£Y DLA UCZNIA
DYSTRYBUCJA – Obejmuje wszystkie decyzje i czynnoœci zwi¹zane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, u¿ytkownikowi).
Jej zadaniem jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umo¿liwiaj¹cy nabywcom zakup po¿¹danych produktów w dogodnych dla nich warunkach,
47
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odpowiadaj¹cym im miejscu i czasie oraz po mo¿liwej do zaakceptowania cenie.
Na drodze osi¹gania celów strategii dystrybucji trzeba podj¹æ wiele dzia³añ koordynacyjnych i organizacyjnych.
Dzia³ania koordynacyjne obejmuj¹: zbieranie i przekazywanie informacji
rynkowych, promocjê produktów i firm, poszukiwanie ofert, nawi¹zywanie kontaktów, negocjowanie warunków umów i ich zawieranie.
Dzia³ania organizacyjne wi¹¿¹ siê z realizacj¹ transakcji kupna – sprzeda¿y. Obejmuj¹: transport, magazynowanie, przerób handlowy (sortowanie, paczkowanie), przekszta³canie asortymentu produkcyjnego w handlowy, sprzeda¿ produktów poœrednikom lub ostatecznym nabywcom i inne. Wszystkie czynnoœci dystrybucyjne mog¹ byæ realizowane przez samych wytwórców produktów b¹dŸ zlecane wyspecjalizowanym poœrednikom.
Wszystkie podmioty uczestnicz¹ce w sposób bezpoœredni lub poœredni tworz¹ kana³ dystrybucji. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e kana³ dystrybucji jest to, z jednej
strony droga, któr¹ jest przesuwany towar od producenta do konsumenta, z drugiej zaœ – ³añcuch instytucji, za których poœrednictwem dokonuje siê przep³yw
produktów i informacji na rynek.
Kiedy ju¿ zostanie wybrana okreœlona struktura i uczestnicy kana³u, nale¿y wybraæ jego cz³onków (œciœle okreœlone firmy a nie ich typy) i przyj¹æ rozwi¹zania
zapewniaj¹ce odpowiednie przypisanie wszystkich obowi¹zków. Nastêpnie nale¿y
motywowaæ cz³onków do wykonania zadañ niezbêdnych do osi¹gniêcia celów kana³u, a tak¿e odpowiednio kontrolowaæ mo¿liwe konflikty w ramach kana³u.
Kana³ dystrybucji obejmuje wiele czynnoœci: przemieszczanie fizyczne produktu (w poœrednictwie pracy – oferty), przekazywanie prawa w³asnoœci lub jego
u¿ytkowania, promocjê, zamawianie towaru, przekazywanie nale¿noœci, podejmowanie ryzyka, negocjacje, informacjê rynkow¹. Istniej¹ dwa podstawowe rodzaje kana³ów dystrybucji:
— kana³ bezpoœredni (od producenta sprzedaj¹cego bezpoœrednio swoje produkty);
— kana³ poœredni (gdy miêdzy producentem a konsumentem wystêpuje jeden lub
wiêcej poœredników).
Projektowanie kana³u dystrybucji w poœrednictwie pracy
Projektowanie kana³u to dynamiczny proces tworzenia nowych i rozwoju ju¿ istniej¹cych kana³ów marketingowych. Zazwyczaj ma siê do czynienia z modyfikacj¹ istniej¹cych kana³ów, chocia¿ nowe produkty i nowe segmenty klientów mog¹
wymagaæ ca³kowicie nowych kana³ów. Projektowanie kana³u jest wieloetapowym,
aktywnym i ci¹g³ym procesem.
W poœrednictwie pracy tak, jak i w innych obszarach dzia³alnoœci us³ugowej, dotarcie do g³ównego klienta, jakim jest pracodawca, równie¿ mo¿e siê odbywaæ zarówno
drog¹ bezpoœredniego kontaktu jak i poprzez kana³ dystrybucji poœredniej.
Do bezpoœrednich i jak do tej pory najbardziej skutecznych form dotarcia z ofert¹
do pracodawcy zalicza siê:
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z wizyty bezpoœrednie (indywidualne) u pracodawcy;
z spotkania i wywiady okazjonalne (np. podczas targów pracy, dni otwartych

w placówce poœrednictwa pracy);
z rozmowy telefoniczne;
z targi i wystawy.

Ka¿dorazowa wizyta poœrednika pracy u pracodawcy powinna byæ poprzedzona zebraniem informacji na temat firmy (analiz¹ rynkow¹) oraz dobrym przygotowaniem siê do spotkania.
W planowaniu wizyty nale¿y dok³adnie sprecyzowaæ:
z z kim bêdzie prowadzona rozmowa,
z czego dotyczyæ bêdzie ta wizyta (jaki g³ówny problem zak³ada siê rozwi¹zaæ),
z jak¹ ofertê planuje siê zaproponowaæ,
z jakie korzyœci mo¿e odnieœæ pracodawca w wyniku przyjêcia tej oferty (lub kilku ofert),
z jak dokonaæ promocji oferty us³ugi poœrednictwa, aby rezultat wizyty by³ skuteczny.
Podczas wizyty u pracodawcy poœrednik zawsze powinien dysponowaæ pe³nym
wachlarzem materia³ów informacyjnych, aby w ten sposób – po pierwsze – czuæ
siê pewniej, po drugie – byæ bardziej przekonywuj¹cym i wiarygodnym w oczach
swojego rozmówcy (lub zespo³u rozmówców).
Spotkania i wywiady okazjonalne, podobnie jak rozmowy telefoniczne maj¹ najczêœciej charakter wstêpny, stanowi¹cy pierwszy krok w celu nawi¹zania wspó³pracy z pracodawc¹, ale mog¹ te¿ s³u¿yæ prezentacji nowych przedsiêwziêæ i ofert oraz podtrzymaniu istniej¹cych ju¿ kontaktów. Ka¿dy poœrednik pracy powinien znaæ regu³y prowadzenia poprawnych rozmów – zarówno bezpoœrednich jak i telefonicznych. Powinien tak¿e zapoznaæ siê z podstawowymi za³o¿eniami metodycznymi organizacji prezentacji.
Targi i wystawy stanowi¹ unikaln¹ formê kontaktu z pracodawc¹, gdy¿ pozwalaj¹ ³¹czyæ jednoczeœnie bezpoœredni kana³ dystrybucji z innymi, poœrednimi
kana³ami, stanowi¹cymi czêsto okreœlone formy promocji.
Od lat handlowcy uznaj¹ targi i wystawy za najbardziej skuteczny sposób komunikowania siê i docierania do klientów. Tak wiêc, targi i wystawy s¹ czymœ wiêcej,
ni¿ narzêdziem marketingowym.
TARGI STANOWI¥ SAMODZIELNY RYNEK
Targi i wystawy daj¹ okazjê do:
z zdobycia nowych klientów oraz pozyskania dobrych kontaktów;
z utrzymywania dobrych kontaktów z dotychczasowymi, lojalnymi klientami;
z odnowienia kontaktów z dawnymi klientami;
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z wprowadzania na rynek nowej oferty produktu (w poœrednictwie pracy – nowej
z
z
z
z
z

us³ugi);
pokazania i promowania pe³nej oferty produktu;
przyœpieszenia procesu sprzeda¿y oraz generowania sprzeda¿y;
tworzenia i polepszania wizerunku firmy i marki;
konsolidowania public relations;
generowania zainteresowania mediami.

Targi i wystawy s¹ tanim, ale skutecznym sposobem, aby znaleŸæ siê w centrum
tego sektora rynku, w którym dzia³asz, w jednym miejscu i czasie.
DOTARCIE => POZNANIE => INTERAKCJA
Ponadto, targi i wystawy umo¿liwiaj¹:
z lepsze poznanie oczekiwañ klientów sta³ych i potencjalnych;
z uzyskanie natychmiastowej opinii na temat zakresu produktów i wizerunku firmy;
z tworzenie i powiêkszanie bazy danych potencjalnych klientów;
z badanie rynku i konkurencji oraz ocenê w³asnych mo¿liwoœci rynkowych;
z bycie na bie¿¹co w dziedzinie innowacji i nowych technologii;
z utrzymanie obecnoœci na rynku;
z lokalizowanie potencjalnych agentów i dystrybutorów;
z inicjowanie kooperacji i porozumieñ;
z rekrutacjê pracowników.
Poœrednie kana³y dystrybucji us³ug poœrednictwa pracy zwi¹zane s¹ ze stosowaniem ró¿nych form promocji, poprzez takie strumienie przep³ywu informacji
jak: prasa, radio, telewizja, tablice informacyjne, ekspozycje i plakaty wewn¹trz
budynku instytucji poœrednictwa pracy lub w innych, przeznaczonych do tego celu
miejscach publicznych, materia³y filmowe, itp.
Bezpoœrednim przedmiotem dystrybucji w pracy poœrednika jest informacja. Mo¿e
ona mieæ charakter marketingowy lub dyrektywny (przekazywanie zarz¹dzeñ i komunikatów). Warto podkreœliæ, ¿e do jej rozpowszechniania (dystrybucji) s³u¿¹ zarówno wymienione metody formalne, jak metody nieformalne (przy okazji rozmów towarzyskich i rodzinnych, podczas spotkañ w grupach zainteresowañ, klubach, itp.). Praktyka potwierdza, ¿e wiele zrealizowanych ofert pracy mia³o swój
pocz¹tek w przypadkowej, prywatnej rozmowie. Metody nieformalne dystrybucji
informacji o konkretnych ofertach poœrednictwa pracy posiadaj¹ jeszcze jeden wa¿ny walor. Stanowi¹ doskona³e Ÿród³o pozyskania informacji, miedzy innymi o:
z dobrych lub z³ych praktykach poœrednictwa pracy;
z potrzebach dotarcia z informacj¹ do nieznanego do tej pory obszaru oddzia³ywania (np. nowych pracodawców);
z skutecznoœci stosowanych form promocji i sposobów dystrybucji;
z oczekiwaniach i preferencjach pracodawców w odniesieniu do kandydatów do
pracy.
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Im wiêcej okazji do przekazania informacji równie¿ tak¹ drog¹, tym szerszy
i pe³niejszy tworzy siê obraz instytucji œwiadcz¹cej us³ugi poœrednictwa pracy i jej
roli w spe³nianiu wa¿nych zadañ spo³ecznych i ekonomicznych.

4.6.8. Literatura uzupe³niaj¹ca
Ostatnim za³¹cznikiem do opisu jednostki szkoleniowej jest wykaz literatury. Opracowanie tego dokumentu nie nastrêcza³o autorom trudnoœci,
tote¿ nie wymaga on dok³adniejszego opisywania. Przy sporz¹dzaniu wykazu literatury stosuje siê ogólne zasady formu³owania takich dokumentów,
takie jak: podawanie w pierwszej kolejnoœci nazwiska autora opracowania,
nastêpnie tytu³u, wydawnictwa, miejsca i roku wydania. Kolejnoœæ pozycji
powinna byæ u³o¿ona alfabetycznie.
Jako przyk³ad niech pos³u¿y literatura uzupe³niaj¹ca z jednostki szkoleniowej „BHP przy wykonywaniu dociepleñ budynków” z jednostki modu³owej: „Docieplanie budynków metod¹ lekk¹ mokr¹”, z cytowanego powy¿ej zakresu pracy „Wykonywanie dociepleñ budynków”, zawód: „Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie – 713901”.
Przyk³ad literatury uzupe³niaj¹cej 48
LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA:
1. Buchfelder M., Buchfelder A.: Poradnik pierwszej pomocy. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1997
2. Francuz W. M., Soko³owski R.: Bezpieczeñstwo i higiena pracy na budowie.
Oficyna Wydawnicza Rem Script Sp. z o.o., Warszawa 1998
3. Gilewicz A., Gilewicz M.: BHP przy robotach budowlanych. Tom 1, 2, 3. Warszawa, Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa-Wero, 1996
4. Mac S., Leowski J.: Bezpieczeñstwo i higiena pracy dla zasadniczych szkó³
zawodowych. Warszawa, WSiP, 1996
5. R¹czkowski B.: BHP w praktyce. ODiDK, Gdañsk 1997
6. Wasilewski Z. J.: BHP na placu budowy. Arkady, Warszawa 1989
Tak oto doszliœmy prawie do koñca omawiania najbardziej obszernego
dokumentu w programach modu³owych tworzonych w oparciu o metodologiê MES – czyli „Opisu jednostek szkoleniowych” wraz z za³¹cznikami.
Dokument ten zajmuje w programach niekiedy kilkadziesi¹t stron. Jest
on drogowskazem dla nauczyciela, pokazuj¹cym jak zorganizowaæ i przeprowadziæ zajêcia, aby nie zaniedbaæ ¿adnego szczegó³u zapisanego w celach kszta³cenia. Za³¹czniki zebrane w tym dokumencie tworz¹ egzemplifikacjê obiegu obrazuj¹cego projektowanie jednostki szkoleniowej zamieszczonego na stronie 59.
48
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Raz opracowany opis jednostek szkoleniowych wraz z za³¹cznikami nie
wystarcza niestety na d³ugo. Tak jak pokazano to na schemacie na str. 59 –
wp³yw czynników zewnêtrznych, zmieniaj¹ca siê ci¹gle technologia, wprowadzanie nowych materia³ów konstrukcyjnych, a tak¿e wnioski wynikaj¹ce z pomiaru dydaktycznego – zmuszaj¹ nas do ci¹g³ej jego aktualizacji.
Bie¿¹ce poprawianie tego dokumentu powinien przeprowadzaæ nauczyciel prowadz¹cy szkolenie. To on wie najlepiej jakie treœci s¹ szczególnie
wa¿ne w danym regionie.
Wskazane jest zainteresowanie programami modu³owymi jak najwiêkszej liczby osób i instytucji edukacyjnych. Wówczas programy bêd¹ powstawaæ w ró¿nych miejscach i w ró¿nym czasie. Przy odpowiedniej organizacji
przep³ywu informacji o programach mo¿na bêdzie znaleŸæ najbardziej aktualn¹ ich wersjê.

4.7. Poradnik i materia³y dla nauczyciela
Opracowanie poradnika i materia³ów dla nauczyciela sprawi³o autorom
programów modu³owych wykonywanych w ramach projektu PHARE 2000
wiele k³opotów. Przyjêta przez koordynatorów projektu formu³a zamieszczania tego dokumentu w ka¿dej jednostce szkoleniowej okaza³a siê bardzo
trudna do wykonania. Wiêksza czêœæ treœci tego dokumentu powtarza³a siê
w ka¿dej jednostce szkoleniowej.
W przyjêtej formule poradnik i materia³y dla nauczyciela zawiera³ trzy
punkty:
1. wymagania wejœciowe;
2. wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia;
3. sposoby oceniania.
Punkt 1. czyli „wymagania wejœciowe” okreœla wiedzê i umiejêtnoœci, które
s¹ potrzebne do zrozumienia treœci i wykonania zadañ praktycznych w realizowanej jednostce szkoleniowej. W wielu programach bardzo wa¿na jest
kolejnoœæ wykonywania poszczególnych jednostek szkoleniowych. Kolejnoœæ wykonywania jednostek modu³owych ma równie¿ du¿e znaczenie, ale
to autorzy programu ustalaj¹ tê kolejnoœæ na samym pocz¹tku opracowywania programu – zaraz po dokonaniu podzia³u zakresu pracy na jednostki
modu³owe.
W tym punkcie poradnika i materia³ów dla nauczyciela wskazuje siê,
które wczeœniej opanowane czêœci programu bêd¹ szczególnie wa¿ne przy
realizacji aktualnej jednostki szkoleniowej. Mo¿na te¿ zasugerowaæ koniecznoœæ przypomnienia pewnych jednostek szkoleniowych, które zakoñczy³y
siê dawniej, tak jak zalecaj¹ np. autorzy programu z zakresu pracy „Praca
w handlu hurtowym”, zawód: „Magazynier – 413103” w jednostce szkole-
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niowej: „Budowa i obs³uga drukarki fiskalnej” z jednostki modu³owej: „Obs³uga programu Magazyn Multi do prowadzenia gospodarki magazynowej”.
Przyk³ad „wymagañ wejœciowych” z poradnika dla nauczyciela 49
1. Wymagania wejœciowe
Jednostka szkoleniowa jest realizowana jako pierwsza w ramach jednostki modu³owej JM04. Uczestnik szkolenia przed przyst¹pieniem do realizacji tej jednostki powinien posiadaæ wiedzê i umiejêtnoœci wynikaj¹ce z JS. 01; JS. 03; JS.
04; JS. 05; JS. 06. Wymagana jest umiejêtnoœæ korzystania przez ucznia
z dostarczonych materia³ów drukowanych oraz literatury uzupe³niaj¹cej.
W punkcie 2. dotycz¹cym „wskazówek metodycznych do realizacji szkolenia” autorzy programów opracowywanych w ramach projektu PHARE 2000
wpisywali najczêœciej ma³o znacz¹ce zdania typu: „Przed przyst¹pieniem do
realizacji zajêæ zapoznaj siê z celem, kluczowymi punktami nauczania, metodami oraz pomocami i materia³ami dydaktycznymi znajduj¹cymi siê
w opisie jednostki szkoleniowej”.
Zdanie to powtarza siê w wiêkszoœci programów – prawie we wszystkich
jednostkach szkoleniowych. Niewiele jednak wnosi.
Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e w programie dla zakresu pracy zawieraj¹cego
treœci techniczne – prawie wszystkie jednostki szkoleniowe maj¹ podobny
przebieg. Stosowane s¹ podobne metody kszta³cenia, podobne œrodki dydaktyczne i podobne æwiczenia. Wymyœlanie ró¿norodnych wskazówek
metodycznych do realizacji takiego szkolenia jest bardzo trudne. Z kolei
powtarzanie niemal takich samych treœci powoduje, ¿e nauczyciel korzystaj¹cy z programu czyta ten dokument coraz mniej uwa¿nie i mo¿e pomin¹æ
istotne uwagi.
Wielu autorów wprowadzi³o w tej czêœci dokumentu podpunkt dotycz¹cy realizacji danej jednostki szkoleniowej. Podane s¹ w nim wskazówki do
wykonania zaplanowanych æwiczeñ. Takie rozwi¹zanie zastosowali autorzy
programu szkolenia z zakresu pracy „Kierowanie i operowanie wózkiem jezdniowym w transporcie wewn¹trzzak³adowym”, zawód: „Kierowca operator wózków jezdniowych – 833401”. W podanym poni¿ej przyk³adzie
z jednostki szkoleniowej o nazwie: „Podzia³ i charakterystyka wózków jezdniowych na typy, odmiany” opisane s¹ kolejne czynnoœci nauczyciela przy
wykonywaniu æwiczeñ.
Przyk³ad „wskazówek metodycznych” dla nauczyciela 50
2. Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia
49
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Przed przyst¹pieniem do realizacji zajêæ nale¿y zapoznaæ siê z celami, kluczowymi punktami nauczania, metodami oraz pomocami i materia³ami dydaktycznymi znajduj¹cymi siê w opisie jednostki szkoleniowej. Nale¿y równie¿ rozszerzyæ
wiadomoœci korzystaj¹c z zestawu literatury uzupe³niaj¹cej.
Realizacja:
W pierwszej czêœci zajêæ nale¿y zapoznaæ uczestników z typami wózków jezdniowych i rodzajami specjalistycznego osprzêtu do wózków jezdniowych. Po pogadance i pokazie uczniowie wykonuj¹ æwiczenie w parach.
Zadanie 1
Dokonaj podzia³u wózków jezdniowych na typy oraz rodzaj napêdu:
z wprowadzenie do tematu jednostki szkoleniowej (instrukta¿ wstêpny);
z rozdanie uczestnikom szkolenia materia³ów drukowanych;
z na podstawie ww. materia³ów nale¿y udzieliæ odpowiedzi w formie opisowej;
z w trakcie wykonywania zadania nale¿y nakierowaæ, podpowiedzieæ, wskazaæ
poprawny tok wykonania zadania;
z po wykonaniu zadania zainicjowaæ dyskusjê na temat wniosków wyci¹gniêtych z wykonanego zadania.
Zadanie 2
Dokonaj identyfikacji specjalistycznego osprzêtu do wózków jezdniowych:
z wprowadzenie do tematu jednostki szkoleniowej (instrukta¿ wstêpny);
z rozdanie uczestnikom szkolenia materia³ów drukowanych;
z na podstawie ww. materia³ów nale¿y udzieliæ odpowiedzi w formie opisowej;
z w trakcie wykonywania zadania nale¿y nakierowaæ, podpowiedzieæ, wskazaæ
poprawny tok wykonania zadania;
z po wykonaniu zadania zainicjowaæ dyskusjê na temat wniosków wyci¹gniêtych z wykonanego zadania.
W ostatnim punkcie Poradnika podawane s¹ informacje dotycz¹ce „sposobu oceniania” postêpów uczestnika szkolenia. Autorzy podawali tu informacje dot. rodzaju sprawdzianu i kryteriów oceniania, tak jak uczyniono to
w przyk³adzie z przytaczanego wy¿ej zakresu pracy.
Przyk³ad „sposobów oceniania” z poradnika dla nauczyciela 51
3. Sposoby oceniania
W jednostce szkoleniowej zaplanowany jest sprawdzian postêpów. Wymaga on
od nauczyciela sprawdzenia poziomu opanowania przez ucznia wiadomoœci za
pomoc¹ sprawdzianu typu „prawda lub fa³sz”. Na ocenê bêdzie mia³a wp³yw
liczba poprawnych odpowiedzi.
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W przypadku jednostek szkoleniowych kszta³c¹cych umiejêtnoœci praktyczne równie¿ nale¿y ustaliæ, czy obserwacja opanowanych umiejêtnoœci
praktycznych ma byæ dokonywana podczas wykonywania æwiczeñ, czy te¿
podczas próby pracy specjalnie zaplanowanej w sprawdzianie.
Poni¿ej podajê trzy przyk³ady opracowania ca³ego poradnika i materia³ów dla ucznia – dla ró¿norodnych zakresów pracy, ¿eby daæ obraz sposobów opracowania tego dokumentu.
W pierwszym przyk³adzie, z zakresu pracy „Opieka domowa nad osob¹
starsz¹ i niepe³nosprawn¹”, zawód: „Opiekunka domowa – 513301” autorzy
podali w tym dokumencie bardzo szczegó³owe opisy wykonywanych w danej jednostce szkoleniowej æwiczeñ i koniecznego do ich wykonania wyposa¿enia. Oto jak opracowany zosta³ poradnik i materia³y dla nauczyciela w jednostce szkoleniowej o nazwie „Utrzymanie czystoœci skóry” z jednostki modu³owej „Wykonywanie czynnoœci higienicznych przy podopiecznym”.
Przyk³ad „poradnika i materia³ów dla nauczyciela

52

1. Wymagania wejœciowe
Jednostka realizowana jest jako pierwsza w jednostce modu³owej JM 02. Zrealizowanie jednostki wymaga dobrze wyposa¿onej pracowni.
2. Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia
Przed przyst¹pieniem do realizacji zajêæ nale¿y zapoznaæ siê z celem, kluczowymi
punktami nauczania, metodami oraz pomocami i materia³ami dydaktycznymi
znajduj¹cymi siê w opisie jednostki szkoleniowej. Dobrze jest równie¿ rozszerzyæ
wiadomoœci korzystaj¹c z literatury uzupe³niaj¹cej.
Zajêcia powinny byæ realizowane w grupach 8-12 osobowych (w zale¿noœci od
liczby stanowisk pracy w pracowni). Przed zajêciami nale¿y sprawdziæ zaopatrzenie w œrodki potrzebne do wykonania zaleconych æwiczeñ.
Przed wykonaniem æwiczenia 1 nale¿y zapoznaæ s³uchaczy z budow¹ skóry i funkcjami, jakie ona pe³ni, omówiæ znaczenie skóry dla prawid³owego funkcjonowania
organizmu. S³uchacze wykonuj¹ æwiczenie 1.
Realizacja zajêæ wymaga równie¿ przedstawienia ogólnych zasad higieny osobistej. Nale¿y przygotowaæ zestawy sprzêtu i w warunkach symulowanych wykonaæ
pokaz techniki poszczególnych zabiegów higienicznych u podopiecznego zgodnie
z podanymi algorytmami. Po ka¿dym pokazie s³uchacze wykonuj¹ indywidualnie
æwiczenia 2-7 z wykorzystaniem poznanego algorytmu i zastosowaniem odpowiedniego sprzêtu.
W nastêpnym przyk³adzie z zakresu pracy „Udzielanie indywidualnych
i grupowych porad zawodowych u³atwiaj¹cych wybór zawodu i zmianê kwalifikacji, podjêcie lub zmianê zatrudnienia”, zawód: „Doradca zawodowy –
241303”, autorzy poza podaniem wskazówek dla nauczyciela dotycz¹cych
52
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przeprowadzenia æwiczeñ – podali te¿ orientacyjny czas na ich wykonanie.
Ten poradnik i materia³y dla nauczyciela pochodz¹ z jednostki szkoleniowej o nazwie „Ocena dzia³añ podejmowanych przez klienta” z jednostki
modu³owej „Sporz¹dzanie indywidualnej opinii o kliencie”.
Przyk³ad „poradnika i materia³ów dla nauczyciela”

53

1. Wymagania wejœciowe
Niniejsza jednostka szkoleniowa jest realizowana jako druga w ramach jednostki
modu³owej. Jednostk¹ poprzedzaj¹c¹ jest jednostka szkoleniowa: dokumentacja
obowi¹zuj¹ca w poradnictwie zawodowym.
2. Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia
Przed przyst¹pieniem do realizacji nale¿y zapoznaæ siê z celem, kluczowymi punktami nauczania, metodami oraz pomocami i materia³ami dydaktycznymi. Dobrze jest równie¿ rozszerzyæ wiadomoœci korzystaj¹c z zestawu „Literatury uzupe³niaj¹cej”.
Realizacja:
W czêœci informacyjnej realizowanej metod¹ pogadanki z pokazem, nale¿y omówiæ zasady weryfikacji celów porady z punktu widzenia potrzeb klienta na bazie
posiadanej dokumentacji. Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ omówieniu zasad
analizy posiadanych danych o kliencie w celu dotarcia do ewentualnego deficytu
informacji dla dalszej realizacji podejmowanych dzia³añ. Uczestnicy zostan¹ tak¿e zaznajomieni z etapami rozwoju zawodowego cz³owieka w kontekœcie analizy
indywidualnego planu rozwoju kariery zawodowej klienta.
Na czêœæ wstêpn¹ nale¿y przeznaczyæ ok. 1 godz.
Æwiczenie 1
Æwiczenie jest realizowane w grupach 4-6 osobowych. Prowadz¹cy przedstawia
charakterystykê potencjalnego klienta. Grupy zapoznaj¹ siê z zebran¹ dokumentacj¹ o kliencie. Czêœæ uczestników w grupie wymienia realizowane cele z punktu
widzenia klienta, druga czêœæ z punktu widzenia doradcy.
Omówienie wyników æwiczenia powinno zakoñczyæ siê dyskusj¹ kierowan¹ z udzia³em przedstawicieli wszystkich zespo³ów.
Prowadz¹cy obserwuje poprawnoœæ wykonania æwiczenia oraz to rejestruje.
Czas wykonania æwiczenia wraz z jego analiz¹: 1,5 godz.
Æwiczenie 2
Analiza przypadku. Æwiczenie polega na analizie przyk³adowych kart us³ug doradczych dla okreœlenia deficytu informacji o kliencie potrzebnych dla realizacji
poszczególnych etapów i celów porady doradczej.
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Æwiczenie realizowane jest w grupach 2-3 osobowych. Na podstawie posiadanych
danych zapisanych w Karcie Us³ug Doradczych uczestnik okreœla jakich informacji brakuje, o co powinien jeszcze klienta dopytaæ, aby uzupe³niæ deficyt.
Prowadz¹cy obserwuje poprawnoœæ wykonania æwiczenia oraz to rejestruje. Omówienie wyników æwiczenia powinno zakoñczyæ siê dyskusj¹ kierowan¹ z udzia³em
przedstawicieli wszystkich zespo³ów.
Czas wykonania æwiczenia wraz z jego analiz¹: 1,5 godz.
3. Sposoby oceniania
W jednostce szkoleniowej zaplanowany jest sprawdzian postêpów. Wymaga on
obserwacji s³uchaczy na zajêciach æwiczeniowych i zidentyfikowania wymaganych postaw i umiejêtnoœci.
W przedstawionej wy¿ej jednostce zak³ada siê obserwacjê uczestników
szkolenia podczas wykonywania æwiczeñ, w celu oceny ich postaw i umiejêtnoœci.
W kolejnym przyk³adzie tego dokumentu, opracowanego dla jednostki
szkoleniowej: „Urz¹dzenia rejestracji obrazu i dŸwiêku” z jednostki modu³owej: „Montowanie materia³u audiowideo w studiu wizyjno-fonicznym”,
zakres pracy: „Obs³uga sprzêtu audiowideo”, zawód: „Technik urz¹dzeñ audiowizualnych – 313118” , autorzy podaj¹ algorytm postêpowania nauczyciela podczas realizacji zajêæ. Taki sposób konstrukcji tego dokumentu jest
szczególnie wskazany w jednostkach szkoleniowych zawieraj¹cych treœci
z zakresu obs³ugi skomplikowanych sprzêtów. W przyk³adzie tym jest równie¿ przedstawiony sposób oceniania osi¹gniêtych postêpów uczestnika szkolenia, polegaj¹cy na obserwacji go podczas wykonywania æwiczeñ.
Przyk³ad „poradnika i materia³ów dla nauczyciela 54
1. Wymagania wejœciowe
Jednostka realizowana jest w ca³oœci w trakcie dwóch dni szkolenia. U³atwieniem
dla uczestników by³oby realizowanie jej jako ostatniej, kiedy uczestnicy posiadaj¹
ju¿ wiedzê i umiejêtnoœci z jednostek poprzednich.
2. Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia
Prowadz¹c zajêcia nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na problematykê zwi¹zan¹ technik¹ filmowania oraz pos³ugiwania siê przez uczestnika szkolenia terminologi¹ zwi¹zan¹ z technikami audiowideo. Wskazana tak¿e jest wycieczka do typowego studia
radiowego i telewizyjnego w celu zaobserwowania realnych warunków pracy.
Realizacja:
Algorytm postêpowania podczas realizacji zajêæ z „Urz¹dzeñ rejestracji obrazu
i dŸwiêku”:
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Czêœæ pierwsza:
Pogadanka na temat zasad kompozycji kadru oraz podstawowych pojêæ zwi¹zanych
z technik¹ studyjn¹.
Czêœæ druga:
Æwiczenia w grupach :
z Identyfikacja z³¹czy;
z Obs³uga magnetowidu;
z Obs³uga kamery;
z Filmowanie.
3. Sposoby oceniania
W jednostce szkoleniowej zaplanowany jest sprawdzian postêpów. Bêdzie on wymaga³ ci¹g³ej obserwacji i korygowania czynnoœci uczestników szkolenia. Podczas
oceniania nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, czy uczestnicy szkolenia prawid³owo wykorzystuj¹ terminologiê oraz wiedzê z zakresu wideofilmowania.
„Poradnik i materia³y dla nauczyciela” jest dokumentem koniecznym
w programie modu³owym opartym na metodologii MES. Nale¿y jednak rozwa¿yæ, czy musi on byæ zamieszczany w ka¿dej jednostce szkoleniowej. Mo¿e
umieszczaæ go w jednostkach modu³owych, a mo¿e nawet „Poradnik i materia³y dla nauczyciela” powinien byæ oddzielnym opracowaniem dla ca³ego programu?
Wszystkie te wersje maj¹ swoje plusy i minusy. Umieszczenie poradnika
w ka¿dej jednostce szkoleniowej powoduje skrócenie go (czêsto jest to tylko
jedna strona), ale jednoczeœnie wystêpuje on w programie tyle razy – ile jest
jednostek szkoleniowych. Takie wielokrotne zamieszczanie dokumentu powoduje, ¿e trudno jest unikn¹æ powtórzeñ pewnych sformu³owañ. Korzyœci¹ wynikaj¹c¹ z takiego rozwi¹zania jest jednak mo¿liwoœæ zastosowania
bardzo indywidualnego podejœcia do ka¿dej jednostki szkoleniowej.
Opracowanie „Poradnika i materia³ów dla nauczyciela” dla ka¿dej jednostki modu³owej spowoduje powiêkszenie nieco jego objêtoœci, ale jednoczeœnie uniknie siê wielu powtórzeñ. W ka¿dej jednostce szkoleniowej przynale¿nej do danej jednostki modu³owej stosowane s¹ np. podobne metody
kszta³cenia i dlatego mo¿na, zamiast wymieniaæ je za ka¿dym razem, podaæ
je raz w jednostce modu³owej. Taki uk³ad poradnika sk³ada³by siê z dwóch
czêœci: ogólnej – dotycz¹cej ca³ej jednostki modu³owej i szczegó³owej – dotycz¹cej poszczególnych jednostek szkoleniowych. W tej wersji znalaz³oby
siê miejsce na wskazówki dotycz¹ce przeprowadzania sprawdzianu po jednostce modu³owej (w programach opracowywanych w projekcie PHARE
2000, z powodu opracowywania poradnika do ka¿dej jednostki szkoleniowej, nie by³o takich wskazówek).
Natomiast opracowanie jednego „Poradnika i materia³ów dla nauczyciela” dla ca³ego programu da mo¿liwoœæ zamieszczenia w nim bardziej uni-
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wersalnych treœci i spowoduje „oddalenie siê” od poszczególnych jednostek
szkoleniowych. Ca³kowicie unikniemy w takiej wersji powtórzeñ, ale poradnik nie bêdzie aktualny, gdy wykorzystamy poszczególne jednostki szkoleniowe w innym uk³adzie (np. krótszy kurs lub rozszerzony kurs), czy te¿
zamieœcimy poszczególne jednostki szkoleniowe w programie dla innego
zakresu pracy.
Tak wiêc najbardziej uzasadnione wydaje siê opracowywanie „Poradnika
i materia³ów dla nauczyciela” dla ka¿dej jednostki modu³owej.

4.8. Poradnik i materia³y dla ucznia
W projekcie PHARE 2000 „Poradnik i materia³y dla ucznia” opracowane zosta³y podobnie do „Poradnika i materia³ów dla nauczyciela” i zamieszczane by³y równie¿ przy ka¿dej jednostce szkoleniowej. Poradnik zawiera³
cztery punkty:
1. wymagania wejœciowe;
2. cele szkolenia;
3. metody nauczania/uczenia siê;
4. sposoby oceniania.
Punkt 1. o nazwie „Wymagania wejœciowe” – podobnie jak w „Poradniku i materia³ach dla nauczyciela” – okreœla co uczestnik szkolenia musi opanowaæ wczeœniej lub co musi sobie powtórzyæ przed przyst¹pieniem do danej jednostki szkoleniowej.
Jako przyk³ad niech pos³u¿y fragment „Poradnika i materia³ów dla ucznia”
z jednostki szkoleniowej „Instalacja systemu operacyjnego”, z jednostki
modu³owej „Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego”, zakres pracy:
„Monta¿ i uruchamianie sprzêtu komputerowego”, zawód: „Monter elektronik – sprzêt komputerowy – 725107”.
Przyk³ad „wymagañ wejœciowych” z poradnika dla ucznia 55
Wymagania wejœciowe
Jednostka szkoleniowa realizowana jest jako druga w ramach jednostki modu³owej, w ca³oœci w trakcie jednego dnia szkolenia. Przed przyst¹pieniem do realizacji
programu tej jednostki szkoleniowej uczeñ powinien umieæ rozpoznawaæ funkcje,
i parametry podstawowych podzespo³ów systemu komputerowego oraz konfigurowaæ ustawienia parametrów urz¹dzeñ techniki komputerowej za pomoc¹ programu Setup BIOS.
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Taka informacja pozwala przypomnieæ uczestnikowi szkolenia, ¿e aby
móc osi¹gn¹æ cele kszta³cenia – powinien uzupe³niæ brakuj¹ce wiadomoœci
i umiejêtnoœci przed rozpoczêciem szkolenia w ramach danej jednostki szkoleniowej.
Nieco odmienne wymagania wejœciowe postawili autorzy programu
z zakresu pracy „Wykonywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych
budynku”, zawód: „Cieœla – 712301”.
Przyk³ad „wymagañ wejœciowych” z poradnika dla ucznia

56

Wymagania wejœciowe
Przystêpuj¹c do realizacji jednostki szkoleniowej uczeñ powinien umieæ:
— skorzystaæ z ró¿nych Ÿróde³ informacji;
— pos³ugiwaæ siê podstawowymi pojêciami z zakresu budownictwa;
— stosowaæ przepisy BHP, ochrony ppo¿. oraz ochrony œrodowiska;
— rozpoznawaæ podstawowe materia³y budowlane;
— pos³ugiwaæ siê dokumentacj¹ techniczn¹;
— obrabiaæ drewno rêcznie i mechanicznie;
— okreœlaæ zwi¹zki miêdzy naturalnymi sk³adnikami œrodowiska, cz³owiekiem
i jego dzia³alnoœci¹.
Zosta³y tu wyraŸnie okreœlone umiejêtnoœci, jakie musi opanowaæ uczestnik szkolenia przed przyst¹pieniem do realizacji tej jednostki szkoleniowej.
Nastêpnym punktem w tym dokumencie s¹ w³aœnie „Cele szkolenia”. Najczêœciej by³o to powtórzenie celów kszta³cenia z arkusza analizy jednostki szkoleniowej. Zamieszczanie listy celów kszta³cenia w tym dokumencie jest konieczne, gdy¿ uczestnik szkolenia nie ma mo¿liwoœci i potrzeby analizowania ca³ej
dokumentacji programowej (pomimo, ¿e cele s¹ równie¿ sformu³owane w innych dokumentach programu, np. w „Opisie jednostek szkoleniowych”).
Autorzy niektórych programów wykonywanych w ramach projektu PHARE 2000 obok celów wymieniali tak¿e bardziej szczegó³owo umiejêtnoœci, jakie w danej jednostce szkoleniowej powinien uzyskaæ uczestnik szkolenia.
Takie rozwi¹zanie zastosowali autorzy wy¿ej cytowanego programu dla zakresu pracy „Monta¿ i uruchamianie sprzêtu komputerowego”.
Przyk³ad „celów kszta³cenia” z poradnika dla ucznia 57
Cele szkolenia
Po zrealizowaniu tej jednostki szkoleniowej bêdziesz umia³ zainstalowaæ system
operacyjny Windows.
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Wykonywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych budynku, zawód: Cieœla – 712301
Monta¿ i uruchamianie sprzêtu komputerowego, zawód: Monter elektronik – sprzêt komputerowy
– 725107
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Podczas zajêæ uzyskasz nastêpuj¹ce umiejêtnoœci:
— instalowanie dodatkowych sk³adników systemu operacyjnego (po zakoñczeniu
instalacji systemu);
— tworzenie dyskietki startowej naprawczej (po zakoñczeniu instalacji systemu);
— instalowanie karty graficznej;
— instalowanie innych kart rozszerzaj¹cych PnP;
— instalowanie starszych kart ISA nie pracuj¹cych w standardzie PnP.
Najwiêcej w¹tpliwoœci i problemów w programach PHARE 2000 dotyczy³o nastêpnego punktu „Poradnika i materia³ów dla ucznia”, o nazwie:
„Metody nauczania/uczenia siê”. Pierwsze wersje tego dokumentu najczêœciej zawiera³y powtarzane w wielu jednostkach szkoleniowych, te same
zdania, dotycz¹ce sposobu przeprowadzania zajêæ. Niekiedy uwagi autorów
w tym punkcie by³y tylko pustymi sloganami, przypominaj¹cymi uczestnikowi szkolenia, aby jak najskuteczniej wykorzysta³ zajêcia. Czêsto wymieniano tu te¿ metody kszta³cenia typu: wyk³ad, pokaz, æwiczenie. Informuj¹
one ogólnie czego uczestnik mo¿e siê spodziewaæ, ale przecie¿ i tak nie ma
on wp³ywu na tok szkolenia, gdy¿ jest jego odbiorc¹. Nie interesuje go tak
bardzo nazwa metod, a raczej ich skutecznoœæ.
Ostatecznie treœci wpisywane w tym punkcie ukierunkowane zosta³y na
uwagi dotycz¹ce sposobu opanowania wiedzy i umiejêtnoœci, charakterystycznego dla danej jednostki szkoleniowej. Maksymalnie ograniczone zosta³y uwagi o charakterze ogólnym, gdy¿ one powodowa³y powtarzanie takich samych informacji w ró¿nych jednostkach szkoleniowych.
Przyk³adem takiego rozwi¹zania jest opracowanie tego punktu dla jednostki
szkoleniowej „Realizacja dŸwiêku” przez zespó³ autorów programu z zakresu
pracy: „Obs³uga sprzêtu audiowideo”, zawód: „Technik urz¹dzeñ audiowizualnych – 313118”.
Przyk³ad „metod nauczania/uczenia siê” z poradnika dla ucznia 58
Metody nauczania / uczenia siê
Zajêcia przeprowadzone bêd¹ w formie pogadanki po³¹czonej z prezentacj¹ komputerow¹ wybranych zagadnieñ zwi¹zanych realizacj¹ dŸwiêku. W trakcie æwiczeñ, wykonywanych w grupie, bêdzie realizowany rodzaj nag³oœnienia zaproponowany przez prowadz¹cego szkolenie. Samodzieln¹ prac¹ bêd¹ dwa projekty dotycz¹ce:
1. Doboru aparatury dla nag³oœnienia pomieszczenia wybranego przez prowadz¹cego szkolenie;
2. Doboru aparatury, rozmieszczenia mikrofonów i g³oœników.
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Obs³uga sprzêtu audiowideo, zawód: Technik urz¹dzeñ audiowizualnych – 313118
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Przy takim uk³adzie treœci tego punktu uzasadniona wydaje siê raczej
nazwa „wskazówki metodyczne dla ucznia”.
Ostatnim punktem tego dokumentu s¹ „Sposoby oceniania”. Podobnie
jak w „Poradniku i materia³ach dla nauczyciela” – zamieszczano tu uwagi
dotycz¹ce sprawdzianu postêpów. Czêsto by³a to informacja bardzo ogólna, wskazuj¹ca jedynie rodzaj zastosowanego sprawdzenia wiedzy lub umiejêtnoœci – tak jak sformu³owali to w jednostce szkoleniowej o nazwie „Przygotowanie i próba szczelnoœci na zimno instalacji c.o. i c.w.” autorzy programu z zakresu pracy „Monta¿ instalacji c.o. i c.w. z rur miedzianych”,
zawód: „Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciep³ej wody – 713601”.
Przyk³ad „sposobów oceniania” z poradnika dla ucznia 59
Sposoby oceniania
Po zrealizowaniu jednostki szkoleniowej bêdziesz oceniony przez prowadz¹cego
zajêcia. Ocena bêdzie prowadzona w formie obserwacji twoich postaw i zachowañ
oraz sposobu wykonywania æwiczenia.
Takie ogólnikowe sformu³owanie jest na tyle uniwersalne, ¿e mo¿na powtórzyæ je we wszystkich jednostkach szkoleniowych, gdzie zaplanowany
jest jako sprawdzian postêpów arkusz obserwacji uczestnika szkolenia podczas wykonywania przez niego æwiczeñ.
Inne, ale równie¿ ogólnikowe sformu³owanie mo¿na znaleŸæ w jednostkach zawieraj¹cych treœci teoretyczne. Przyk³adem takich uniwersalnych
sformu³owañ mo¿e byæ okreœlenie zastosowane w jednostce szkoleniowej
„Wzorcowa lista p³ac” z jednostki modu³owej „Wynagrodzenie za pracê”,
z zakresu pracy „Ksiêgowy ds. p³ac i rozliczeñ z ZUS”, zawód: „Ksiêgowy –
343201”.
Przyk³ad „sposobów oceniania” z poradnika dla ucznia 60
Sposoby oceniania
Zajêcia, w których uczestniczysz nie s¹ oceniane w sposób klasyczny. Po zrealizowaniu jednostki szkoleniowej oceniony zostaniesz na podstawie wype³nionych testów. Po
sprawdzeniu bêdziesz móg³ oceniæ poziom wiedzy uzyskanej podczas szkolenia.
Niekiedy w punkcie tym autorzy zamieszczali informacje bardziej szczegó³owe – dotycz¹ce konkretnej jednostki szkoleniowej.
Chocia¿ poprzednie przyk³ady nie by³y b³êdne, to szczegó³owe sformu³owanie jest bardziej interesuj¹ce dla uczestnika szkolenia. Takie szczegó³owe sformu³owanie zastosowali, np. autorzy cytowanego ju¿ programu dla
59
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zakresu pracy „Obs³uga sprzêtu audiowideo”, zawód: „Technik urz¹dzeñ
audiowizualnych – 313118”.
Przyk³ad „sposobów oceniania” z poradnika dla ucznia 61
Sposoby oceniania
Po zrealizowaniu jednostki szkoleniowej bêd¹ ocenione przez prowadz¹cego zajêcia przygotowane przez uczestników zestawy nag³oœnieniowe oraz dobór ich nastaw. Bêdzie podlegaæ dyskusji jakoœæ zrealizowanych nagrañ.
Na zakoñczenie podam przyk³ady pe³nych opracowañ „Poradnika i materia³ów dla ucznia”.
W jednostce szkoleniowej „Stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka” z jednostki modu³owej „Obserwowanie dziecka i nawi¹zywanie z nim kontaktów” autorzy programu
dla zakresu pracy „Udzia³ w wychowaniu ma³ego dziecka”, zawód: „Opiekunka dzieciêca – 513102” zastosowali indywidualne podejœcie dla ka¿dej
jednostki szkoleniowej. Proszê szczególnie zwróciæ uwagê na punkty 3. i 4.
tego przyk³adu.
Przyk³ad „poradnika i materia³ów dla ucznia” 62
1. Wymagania wejœciowe
Jednostka realizowana jest jako pierwsza w jednostce modu³owej JM 01.
2. Cele operacyjne
Po zrealizowaniu tej jednostki szkoleniowej bêdziesz umia³:
z identyfikowaæ i dobieraæ odpowiednie do sytuacji techniki zbierania informacji;
z nawi¹zywaæ kontakt z dzieckiem i jego rodzin¹;
z pozyskiwaæ zaufanie dziecka;
z prowadziæ rozmowê z rodzicami lub opiekunami dziecka;
z identyfikowaæ i okreœlaæ czynniki zak³ócaj¹ce prawid³owy przebieg komunikacji;
z stosowaæ odpowiednie do sytuacji formy komunikowania;
z analizowaæ dokumentacjê zdrowotn¹ i wychowawcz¹ dziecka;
z obserwowaæ dziecko i dokumentowaæ spostrze¿enia;
z szanowaæ prawa dziecka;
z reagowaæ na przejawy krzywdzenia dziecka.
3. Metody nauczania i uczenia siê
Zajêcia organizowane bêd¹ w formie dyskusji dydaktycznej oraz pogadanki.
W czêœci praktycznej przewiduje siê æwiczenia, trening interpersonalny, analizê przypadku oraz pokaz filmu dydaktycznego. Æwiczenia wykonywane bêd¹ w zespo³ach,
61
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parach lub indywidualnie z wykorzystaniem pomocy przygotowanych przez nauczyciela, materia³ów drukowanych oraz literatury uzupe³niaj¹cej.
4. Sposoby oceniania
Podczas wykonywania zadañ i æwiczeñ nauczyciel bêdzie obserwowa³ Twoje dzia³ania i korygowa³ ewentualnie pope³niane b³êdy. Je¿eli masz w¹tpliwoœci jak wykonaæ zadanie – zapytaj nauczyciela. Na zakoñczenie jednostki szkoleniowej wykonasz sprawdzian postêpów. Podstaw¹ oceny bêdzie obserwacja nauczyciela oraz
wynik sprawdzianu postêpów.
Ciekawy sposób opracowania tego dokumentu zastosowali autorzy innego programu – dla zakresu pracy „Operator frezarek sterowanych numerycznie”, zawód: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 821107”.
W jednostce szkoleniowej „Analiza struktury programu i bloku dla frezowania”, która jest realizowana jako pierwsza w jednostce modu³owej „Podstawowe funkcje programu NC” – proszê szczególnie zwróciæ uwagê na punkty
1. i 3.
Przyk³ad „poradnika i materia³ów dla ucznia” 63
1. Wymagania wejœciowe
Jednostka szkoleniowa JS. 01 jest pierwsz¹ jednostk¹ w ramach jednostki modu³owej.
Podstawowe funkcje programu NC- JM. 01.
Warunkiem przyst¹pienia do szkolenia jest znajomoœæ podstawowych zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy zwi¹zanych z obs³ug¹ obrabiarek CNC, udzielania
pierwszej pomocy, gospodarki odpadami poprodukcyjnymi, konserwacji obrabiarek oraz podstaw obróbki skrawaniem.
2. Cele szkolenia
Po zakoñczeniu realizacji jednostki szkoleniowej bêdziesz potrafi³:
z rozpoznaæ informacje zawarte w programie steruj¹cym, poprawnoœæ struktury
programu g³ównego i podprogramów obróbki czêœci na frezarkê CNC, zgodnie
z instrukcj¹ programowania.
3. Metody nauczania i uczenia siê
W trakcie zajêæ wykonywane bêd¹ æwiczenia z wykorzystaniem stanowisk komputerowych, symulatora sterownika frezarki CNC oraz instrukcji programowania.
Ucz¹c siê korzystaj z literatury uzupe³niaj¹cej, gdzie podano niezbêdne informacje
odnoœnie programowania frezarek sterowanych numerycznie.
Ucz¹c siê musisz wykonywaæ wszystkie czynnoœci bardzo starannie.
W ka¿dym momencie trwania zajêæ mo¿esz zadawaæ pytania prowadz¹cemu.
63
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4. Sposoby oceniania
Zajêcia, w których uczestniczysz, nie s¹ oceniane wg szkolnej skali ocen. Jeœli coœ
sprawiaæ Ci bêdzie trudnoœæ, zwróæ siê do prowadz¹cego zajêcia, a uzyskasz dodatkow¹ pomoc. Po zrealizowaniu jednostki szkoleniowej bêdziesz oceniony przez
prowadz¹cego zajêcia. Ocena bêdzie prowadzona w formie obserwacji Twoich postaw i zachowañ oraz sposobu wykonywania æwiczeñ indywidualnych.
O ile w przypadku dokumentu „Poradnik i materia³y dla nauczyciela”
wydawa³o siê celowe zamieszczanie go nie w ka¿dej jednostce szkoleniowej,
a raczej w jednostce modu³owej – to „Poradnik i materia³y dla ucznia” powinien byæ zamieszczany w ka¿dej jednostce szkoleniowej. Konieczne jest
bowiem, aby wskazówki dla ucznia by³y jak najbli¿ej treœci, które ma on
opanowaæ. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, aby ograniczyæ do minimum powtarzaj¹ce siê zdania. Opracowanie w jednym programie niekiedy kilkudziesiêciu takich dokumentów i unikniêcie powtórzeñ nie jest zadaniem ³atwym.
Nale¿y unikaæ sformu³owañ uniwersalnych i bardzo ogólnych, bowiem jak
ju¿ wspomniano, sformu³owania takie daj¹ niewielki po¿ytek, a ich wielokrotnie czytanie powoduje, ¿e uczestnik szkolenia nie przywi¹zuje wagi do
zamieszczanych wskazówek. Aby to osi¹gn¹æ nale¿y treœæ tego dokumentu
uszczegó³owiæ; ma ona wynikaæ ze specyfiki danej jednostki szkoleniowej.

4.9. Sprawdzian po jednostce modu³owej
Po zrealizowaniu wszystkich jednostek szkoleniowych z danej jednostki
modu³owej przychodzi czas na sprawdzenie, czy cele kszta³cenia za³o¿one
na jej pocz¹tku zosta³y osi¹gniête. Sprawdzian po jednostce modu³owej
powinien nam dostarczyæ informacji, która da odpowiedŸ na to pytanie.
Jaka jest ró¿nica pomiêdzy sprawdzianem po jednostce modu³owej,
a sprawdzianami po jednostkach szkoleniowych? Po pierwsze inny jest zakres wiedzy i umiejêtnoœci objêtych sprawdzianem. Sprawdzian po jednostce modu³owej „zbiera” wiedzê i umiejêtnoœci ze wszystkich jednostek szkoleniowych. Nie jest to jednak suma sprawdzianów z poszczególnych jednostek szkoleniowych. W sprawdzianach po jednostkach szkoleniowych
kontrolowane by³y postêpy osi¹gane w kolejnych etapach szkolenia, poszczególne umiejêtnoœci lub wiedza przygotowawcza potrzebna do wykonania pewnych czynnoœci zawodowych. Natomiast sprawdzian po jednostce modu³owej jest podsumowaniem i powinien odpowiedzieæ na pytanie:
czy uczestnik szkolenia jest w stanie dane zadanie zawodowe wykonaæ?
Sprawdzian po jednostce modu³owej mo¿e byæ podstaw¹ do wystawienia certyfikatu. W kszta³ceniu opartym na programach modu³owych obowi¹zuje zasada, ¿e raz uzyskane umiejêtnoœci nie bêd¹ ju¿ wiêcej przedmiotem szkolenia, dlatego potwierdzanie ich opanowania jest tak istotne. Jeœli
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np. jakiœ uczestnik szkolenia z zakresu pracy „Operator tokarek sterowanych numerycznie” bêdzie chcia³ zdobyæ dodatkowe kwalifikacje z zakresu
„Operator frezarek sterowanych numerycznie” – to nie musi przejœæ ca³ego
programu, gdy¿ dla tych dwóch zakresów a¿ 7 jednostek modu³owych jest
identycznych. Oczywiste jest, ¿e do zdobycia nowych kwalifikacji potrzebne bêdzie opanowanie tylko tych jednostek modu³owych, których nie ma
w programie dla operatora tokarek sterowanych numerycznie. W tym konkretnym przypadku bêd¹ to tylko trzy jednostki modu³owe. Przystêpuj¹c
jednak do szkolenia z zakresu „Operator frezarek sterowanych numerycznie” uczestnik szkolenia powinien pokazaæ certyfikat z zaliczonych w/w
7 jednostek modu³owych – uzyskany podczas szkolenia z zakresu „Operator
tokarek sterowanych numerycznie”. Jeœli zaœ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu tych 7 jednostek modu³owych uzyska³ w inny sposób (np. w praktyce) –
powinien zaliczyæ sprawdziany przewidziane na koniec tych jednostek
modu³owych.
Autorzy programów wykonywanych w projekcie PHARE 2000 opracowali bardzo ró¿norodne sprawdziany po jednostkach modu³owych. Przewa¿nie jednak obowi¹zywa³a zasada niepowtarzania takich samych rodzajów sprawdzianów, jakie zastosowane zosta³y po jednostkach szkoleniowych.
Czêsto sprawdzianem po jednostce modu³owej by³o wykonanie zadania
okreœlonego w tej jednostce.
Analiza ró¿nych sposobów przedstawiania sprawdzianów po jednostkach
modu³owych przeprowadzona zostanie w uk³adzie podzia³u programów na
5 grup – zgodnie z koncepcj¹ przedstawion¹ w rozdziale trzecim opracowania. Nale¿y przypomnieæ, ¿e opisany tam zosta³ podzia³ jednostek modu³owych ze wzglêdu na rodzaj zadañ zawodowych, a nastêpnie wynikaj¹cy
z niego podzia³ zakresów pracy na 5 grup – uwzglêdniaj¹cy podatnoœæ zakresu pracy (zawodu) na opracowywanie programów modu³owych.
W poszczególnych grupach pokazane zostan¹ przyk³ady sprawdzianów
dla jednostek, w których kszta³ci siê umiejêtnoœci praktyczne, jak te¿ sprawdziany wiedzy teoretycznej, a tak¿e sprawdziany jednoczeœnie oceniaj¹ce
wiedzê oraz umiejêtnoœci praktyczne. Wszystkie przyk³ady sprawdzianów
poprzedzone zostan¹ podaniem celów kszta³cenia dla jednostek modu³owych.
Dla pierwszej grupy programów – zawieraj¹cych g³ównie jednostki modu³owe koñcz¹ce siê wyrobem lub us³ug¹, do wykonania których nie jest
potrzebna wiedza teoretyczna (lub potrzebna jest w znikomym wymiarze) –
tj. typu „A” i „B” – jako przyk³ad pos³u¿y sprawdzian postêpów dla jednostki modu³owej o nazwie „Wprowadzanie danych do aplikacji biurowych”
z zakresu pracy „Wprowadzanie danych z wykorzystaniem technologii informatycznych”, zawód: „Operator wprowadzania danych – 411301”.
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Przyk³ad sprawdzianu po jednostce modu³owej z grupy I –
w kontekœcie za³o¿onego celu kszta³cenia 64
CELE
Uczestnik szkolenia po zakoñczeniu jednostki modu³owej bêdzie potrafi³:
— wprowadziæ dokument do edytora tekstu;
— dokonywaæ edycji i formatowania dokumentów w edytorze tekstu;
— wykonywaæ automatyczn¹ korektê przy doborze odpowiedniego s³ownika;
— ustawiæ parametry wydruku i drukowaæ dokumenty;
— wprowadziæ dokument do arkusza kalkulacyjnego;
— zastosowaæ podstawowe pojêcia dotycz¹ce arkusza kalkulacyjnego;
— wymieniæ zasadnicze funkcje arkusza z zastosowaniem formu³ obliczeniowych;
— zaprojektowaæ arkusz kalkulacyjny na zadany temat;
— wprowadziæ dane do arkusza i przedstawiæ dane liczbowe graficznie (wykresy);
— zastosowaæ podstawowe pojêcia dotycz¹ce bazy danych;
— wykorzystaæ dostêpne metody w bazie danych;
— sformu³owaæ zapytania i raporty do istniej¹cej bazy danych;
— wykonaæ typowe operacje obs³ugi baz danych;
— pos³u¿yæ siê funkcjami pomocy oraz skorzystaæ z literatury fachowej.
SPRAWDZIAN PO JEDNOSTCE MODU£OWEJ
Æwiczenie 1
Ustaw stronê dokumentu wed³ug poni¿szych danych:
z ustaw stronê formatu A5, na której obszar zadrukowany bêdzie mia³ wymiary
10 cm na 15 cm;
z ustaw na stronie stopkê w taki sposób, ¿eby by³a odsuniêta od tekstu o 1 cm
i zawiera³a tekst „strona nr ... ”.
Æwiczenie 2
Na zdefiniowanej w poprzednim æwiczeniu stronie formatu A5 napisz fragment
tekstu z³o¿ony z tytu³u oraz dwóch akapitów przyjmuj¹c nastêpuj¹ce ustawienia:
z czcionka Times New Roman, wielkoœæ czcionki 13 punktów;
z dla tytu³u, wyrównywanie tekstu do œrodka, odstêp po akapicie na 12 pkt.;
z dla pierwszego akapitu: wyrównywanie do lewej i prawej, wciêcia z lewej
i prawej po 1,5 cm, odstêpy przed i po akapicie po 6 pkt, odstêpy miêdzy wierszami
akapitu pojedyncze;
z dla drugiego akapitu: wyrównywanie do lewej i prawej, brak wciêæ z lewej
i prawej, odstêpy przed i po akapicie po 14 pkt, odstêpy miêdzy wierszami podwójne, specjalne wciêcie dla pierwszego wiersza 1 cm.

64

Wprowadzanie danych z wykorzystaniem technologii informatycznych, zawód: Operator wprowadzania danych – 41130
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Tekst do przepisania
„W wyniku intensywnych procesów transformacji gospodarczej w ostatnich latach,
ranga miasta Krakowa, zarówno w kraju, jak i na arenie miêdzynarodowej, systematycznie wzrasta. Kraków, Miasto Kultury Europejskiej roku 2000 jest jednym
z najbardziej znanych w œwiecie polskich miast.
Znaczenie miasta wywodzi siê nie tylko z bogatego dziedzictwa historycznego, ale
równie¿ z niezwyk³ego potencja³u ludzi wykszta³conych (poziom wykszta³cenia
mieszkañców jest jednym z najwy¿szych w kraju), twórczych i dynamicznych,
a tak¿e z przychylnoœci w³adz miasta, które zapewniaj¹ odpowiednie warunki
przestrzennej realizacji celów strategicznych.
Centralne po³o¿enie Krakowa w jednocz¹cej siê Europie, czyni go dogodnym miejscem spotkañ, kongresów, festiwali oraz wymiany handlowej. Na atrakcyjnoœæ
i konkurencyjnoœæ miasta wp³ywa jego po³o¿enie przy g³ównych po³¹czeniach tranzytowych, zarówno drogowych, jak i kolejowych. WskaŸnik gêstoœci dróg w regionie ma³opolskim wynosi 1,80 km/km2 i jest ponad dwukrotnie wy¿szy od krajowego (0,78 km/km2). Miasto jest centralnym wêz³em kolejowym dla po³udniowo –
wschodniej Polski.
St¹d rozchodzi siê 5 wa¿nych linii magistralnych, które pozwalaj¹ dotrzeæ bezpoœrednio do wiêkszoœci aglomeracji europejskich. Szczególnie dogodna jest komunikacja kolejowa z Warszaw¹. Otwartoœci Krakowa na œwiat sprzyja te¿ nowoczesny Miêdzynarodowy Port Lotniczy w Krakowie-Balicach.”
Treœæ sprawdzaj¹cy z Exela:
1. Zaprojektuj arkusz kalkulacyjny, w którym zapisywaæ bêdziesz iloœæ zakupionych produktów.
Data
produkt1 produkt2 produkt3
00-01-01
5
5
6
00-01-02
7
5
7
00-01-03
2
5
4
00-01-04
6
7
8
00-01-05
7
4
9

I – produkty ¿ywnoœciowe,
II – produkty chemiczne,
III – wszystkie inne.
2. Nastêpnie zaprojektuj tabelkê, która iloœæ zakupionych produktów przeliczy na
wydatki poniesione miesiêcznie na dan¹ grupê zakupów.
10
8

pr od ukt1

6

pr od ukt2

4

pr od ukt3

2
0
20 0001 -0 1

20 0001 -0 2

20 0001 -0 3

20 0001 -0 4

3. Wyniki swojej pracy zapisz na dyskietce.

20 0001 -0 5
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Proszê zwróciæ uwagê jak dok³adnie w powy¿szym przyk³adzie sprawdzian odpowiada celom kszta³cenia dla tej jednostki modu³owej!
I jeszcze z tej samej grupy programów – sprawdzian w jednostce modu³owej koñcz¹cej siê us³ug¹. Bêdzie to jednostka modu³owa o nazwie „Farbowanie rzês i brwi z regulacj¹ ³uku brwiowego” z zakresu pracy „Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielêgnacyjnej, leczniczej i upiêkszaj¹cej”, zawód: „Kosmetyczka – 514103”.
Przyk³ad sprawdzianu po jednostce modu³owej z grupy I –
w kontekœcie za³o¿onego celu kszta³cenia 65
OKREŒLENIE CELÓW
Po zakoñczeniu szkolenia w zakresie tej jednostki modu³owej uczestnik szkolenia
bêdzie potrafi³:
— stosowaæ i przestrzegaæ zasady BHP i sanitarne obowi¹zuj¹ce w gabinecie kosmetycznym przy wykonywaniu zabiegu farbowania brwi i rzês;
— organizowaæ stanowisko pracy do farbowania rzês i brwi z regulacj¹ ³uku brwiowego, zgodnie z zasadami wykonywania zabiegu, przepisami BHP i sanitarnymi;
— przeprowadziæ wywiad z klientk¹ i wykluczyæ przeciwwskazania do farbowania rzês i brwi;
— przygotowaæ klientkê/a/ oraz œrodki i materia³y do farbowania brwi i rzês zgodnie z zasadami przeprowadzania zabiegu;
— okreœliæ i ustaliæ kszta³t ³uku brwiowego uwzglêdniaj¹c kszta³t twarzy i typ urody;
— dobieraæ prawid³owo i stosowaæ œrodki i akcesoria do wykonywania zabiegu
farbowania rzês i brwi, zgodnie z zasadami wykonywania zabiegu, przepisami
BHP i sanitarnymi;
— wykonaæ zabieg farbowania rzês i brwi z regulacj¹ ³uku brwiowego w odpowiedniej kolejnoœci, zgodnie z zasadami wykonywania zabiegu, przepisami BHP
i sanitarnymi.
SPRAWDZIAN PO JEDNOSTCE MODU£OWEJ
Zadanie 1.
Wykonaj zabieg farbowania rzês i brwi z regulacj¹ ³uku brwiowego zgodnie
z zasadami postêpowania kosmetycznego i procedurami obowi¹zuj¹cymi przy wykonywaniu tego zabiegu.
Na wykonanie zadania przeznaczone jest 30 min.
Podczas wykonywania tej us³ugi uczestnik szkolenia bêdzie obserwowany przez nauczyciela, sprawdzaj¹cego poprawnoœæ postêpowania.
Druga grupa programów to programy dla zakresów pracy zawieraj¹ce
g³ównie jednostki modu³owe koñcz¹ce siê decyzj¹, ale wymagaj¹ce wiedzy
teoretycznej z jednej dziedziny – czyli typu „C”.
65

Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielêgnacyjnej, leczniczej i upiêkszaj¹cej, zawód:
Kosmetyczka – 514103
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Wybrany przyk³ad pochodzi z programu dla zakresu pracy „Ksiêgowoœæ
dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z wykorzystaniem komputera”, zawód: „Ksiêgowy – 343201”, nazwa jednostki modu³owej: „Ewidencja ksiêgowa w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach”.
Przyk³ad sprawdzianu po jednostce modu³owej z grupy II –
w kontekœcie za³o¿onego celu kszta³cenia 66
OKREŒLENIE CELÓW
Uczestnik szkolenia po zakoñczeniu tej jednostki modu³owej bêdzie potrafi³:
1. Instalowaæ i uruchamiaæ typowe komputerowe programy ksiêgowe stosowane
w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach zgodnie z instrukcjami przeznaczonymi dla u¿ytkownika tych programów.
2. Identyfikowaæ i charakteryzowaæ sk³adniki aktywów i pasywów na podstawie
ustawy o rachunkowoœci w celu ewidencji operacji gospodarczych, metodami
tradycyjnymi i z wykorzystaniem komputera.
3. Klasyfikowaæ, identyfikowaæ, obliczaæ i ewidencjonowaæ przychody oraz koszty ich uzyskania, w tym z wykorzystaniem komputera, zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowoœci i innymi w tym zakresie.
4. Okreœlaæ podstawy prawne, tryb i zasady zamkniêcia ksi¹g rachunkowych
w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
5. Definiowaæ podmioty zobowi¹zane do prowadzenia ewidencji w formie podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów, zwolnione z tego obowi¹zku lub nim nie
objête, zgodnie przepisami nt. prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów
i rozchodów.
6. Prowadziæ ewidencjê podstawow¹ i wystêpuj¹c¹ ³¹cznie z podatkow¹ ksiêg¹
przychodów i rozchodów, w tym z wykorzystaniem komputera, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nt. prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów.
SPRAWDZIAN PO JEDNOSTCE MODU£OWEJ
Czêœæ I
Spoœród zaproponowanych odpowiedzi wybierz prawid³ow¹, zaznaczaj¹c znakiem
X pole TAK lub NIE:
1. Do aktywów trwa³ych zaliczamy:
A) œrodki pieniê¿ne ulokowane w banku
B) wartoœci niematerialne i prawne
C) know-how

66

TAK





NIE





Ksiêgowoœæ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z wykorzystaniem komputera, zawód: Ksiêgowy – 343201
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2. Przedstawione symbole kont dotycz¹ aktywów obrotowych: TAK

A) 010, 030, 080
B) 100, 130, 200

C) 300, 310, 330
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NIE





3. Do kosztów rodzajowych zaliczamy:
A) amortyzacjê
B) zu¿ycie materia³ów i energii
C) wynagrodzenia

TAK

NIE

4. Przychody ewidencjonujemy na nastêpuj¹cych kontach:
A) 700, 710, 730
B) 701, 711, 751
C) 731, 741, 770

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE





5. Decyzjê o zwolnieniu z prowadzenia podatkowej ksiêgi
przychodów i rozchodów podejmuje:
A) przedsiêbiorca
B) urz¹d skarbowy
C) za³oga firmy
6. Kapita³ zak³adowy wystêpuje:
A) w przedsiêbiorstwie pañstwowym
B) w spó³ce akcyjnej
C) w spó³dzielni
























Czêœæ II
Na podstawie podanej dekretacji:
a) okreœl treœæ operacji gospodarczej;
b) dokument stanowi¹cy podstawê ewidencji ksiêgowej.

Lp.

Kwota w z³

Dekretacja
Winien

Ma

100

130

1.

1.000,00

2.

a) 12.000,00
b) 10.000,00
c) 12.000,00

300
221

3.

10.000,00

330

300

4.

50.000,00

130

137

5.

20.000,00

020

130

6.

12.000,00

140

100

7.

15.000,00

310

236

8.

10.000,00

220

130

9.

40.000,00

100

800

10.

40.000,00

130

100

202

Treœæ operacji

Dokument

Pobranie gotówki z banku do kasy firmy

KP/WB
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Czêœæ III
1. Zainstaluj i uruchom otrzymany typowy program – modu³ finansowo-ksiêgowy.
2. Zarejestruj i zaksiêguj w tym programie otrzymany dokument ksiêgowy – Fakturê zakupu.
Przedstawiony sprawdzian jest bardzo rozbudowany. Ca³kowicie jednak
odpowiada celom kszta³cenia. Najwiêcej uwagi autorzy poœwiêcili tu sprawdzeniu opanowania przez uczestnika wiedzy teoretycznej. Sprawdzeniu podlega tak¿e umiejêtnoœæ zastosowania tej wiedzy w konkretnych sytuacjach
ksiêgowych.
W trzeciej grupie znajduj¹ siê programy dla zakresów pracy z jednostkami modu³owymi typu CA i CB, koñcz¹cymi siê wyrobem lub us³ug¹, których wykonanie musi byæ po³¹czone z opanowaniem wiedzy teoretycznej
z zakresu jednej dziedziny. Dla tej grupy jako przyk³ad niech pos³u¿y sprawdzian na zakoñczenie jednostki modu³owej „Przygotowanie kasy fiskalnej
do pracy” z zakresu pracy „Monta¿ i uruchamianie kas fiskalnych”, zawód:
„Monter elektronik – kasy fiskalne – 725190”.
Przyk³ad sprawdzianu po jednostce modu³owej z grupy III –
w kontekœcie za³o¿onego celu kszta³cenia 67
OKREŒLENIE CELÓW
Uczestnik szkolenia po zakoñczeniu jednostki modu³owej bêdzie potrafi³:
— pod³¹czyæ zasilanie;
— uruchamiaæ kasê fiskaln¹ i kontrolowaæ poprawnoœæ dzia³ania;
— ustawiæ parametry i funkcje kasy fiskalnej;
— interpretowaæ uzyskane komunikaty;
— przestawiæ i ustawiæ zegar;
— sprawdziæ stan modu³u;
— testowaæ pamiêæ EPROM;
— wykonaæ testy podzespo³ów;
— wprowadziæ NIP;
— ustawiaæ funkcjê Fiskalizacja kasy;
— wykonaæ funkcjê Program serwisu z PC.
SPRAWDZIAN PO JEDNOSTCE MODU£OWEJ
W oparciu o dokumentacjê techniczn¹ producenta wykonaj samodzielnie nastêpuj¹ce ustawienia parametrów i funkcji kasy fiskalnej:
1. Numer kasy
2. Szybkoœæ transmisji
3. Wejœcia szeregowe
4. Liczba wysuwów po wydruku
67

17. Wydruk wszystkich sp.
18. Przedrostki kodów kr.
19. Wprowadzenie u¿ytkownika
20. W³¹czenie podatków

Monta¿ i uruchamianie kas fiskalnych, zawód: Monter elektronik – kasy fiskalne – 725190
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5. Drukowanie jednostek
6. Maksymalny rabat
7. Zmienna cena
8. Zerowanie stanów
9. Obow. odczyt przez PC
10. Program magazynowy
11. Obow. wpisania zap³aty
12. Bl. otwarcia szuflady
13. Sk³ad zestawu raportów
14. Podpisy wp³at/wyp³at
15. Uproszczone wp³aty/wyp³aty
16. Pomiñ wydruk danych
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21. Wybór podatków
22. Wprowadzanie kwot
23. Przestawienie zegara
24. Stawki podatku
25. Sprawdzenie stanu modu³u
26. Ustawienie zegara
27. Raport stanu modu³u
28. Test pamiêci EPROM
29. Wprowadzenie NIP
30. Fiskalizacja kasy
31. Testy podzespo³ów

Je¿eli uczestnik szkolenia chce zaliczyæ tê jednostkê modu³ow¹ powinien
potrafiæ ustawiæ a¿ 31 parametrów kasy fiskalnej! Sprawdzian jest oparty na
rzeczywistej sytuacji, w jakiej na co dzieñ bêdzie pracowaæ sprzedawca.
Dzia³anie w sytuacjach jak najbardziej zbli¿onych do rzeczywistoœci jest
powszechnie obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ w szkoleniach opartych na programach
modu³owych. Zadania zawodowe realizowane podczas szkolenia i prawid³owe rozwi¹zanie zadania podczas sprawdzianu pozwoli wydaæ uczestnikowi certyfikat, który bêdzie odzwierciedleniem jego rzeczywistych umiejêtnoœci.
Grupa czwarta – to programy dla zakresów pracy zawieraj¹cych g³ównie
jednostki modu³owe typu CCA i CCB, koñcz¹ce siê wyrobem lub us³ug¹,
których wykonanie musi byæ po³¹czone z opanowaniem wiedzy teoretycznej z kilku dziedzin. W tego typu programach spotkaæ mo¿na dwa typy
sprawdzianów.
Pierwszy jest po prostu zadaniem zawodowym, które uczestnik uczy siê
wykonywaæ w procesie kszta³cenia w ramach danej jednostki modu³owej.
Realizacjê tego zadania obserwuje podczas sprawdzianu nauczyciel i ocenia, czy uczestnik szkolenia wykonuje je zgodnie z zasadami i z wykorzystaniem wczeœniej opanowanej wiedzy teoretycznej z ró¿nych dziedzin.
W drugim rozwi¹zaniu sprawdzian sk³ada siê z dwóch czêœci: jedna dotyczy sprawdzenia wiedzy teoretycznej potrzebnej do wykonania zadania,
a druga jest samym zadaniem. Dopiero prawid³owe wykonanie obydwu czêœci
sprawdzianu daje podstawy do zaliczenia danej jednostki modu³owej i, jeœli
jest taka potrzeba, wydania certyfikatu.
Przyk³adem pierwszego rozwi¹zania niech bêdzie sprawdzian z jednostki
modu³owej o nazwie „Opracowanie dokumentacji w programie CAM”
z zakresu pracy „Projektowanie z wykorzystaniem programów CAD, CAM,
WOP”, zawód: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 821107”.
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Przyk³ad sprawdzianu po jednostce modu³owej z grupy IV –
w kontekœcie za³o¿onego celu kszta³cenia 68
OKREŒLENIE CELÓW
Uczestnik szkolenia po zakoñczeniu jednostki modu³owej bêdzie potrafi³:
— stosowaæ przepisy BHP i instrukcje obs³ugi tokarki i frezarki;
— korzystaæ z dostêpnych opcji pomocy programu CAM;
— konfigurowaæ pulpit programu do okreœlonego celu, importowaæ pliki detalu
w ró¿nych formatach, przygotowaæ rysunek detalu do wykonania obróbki, tworzyæ pó³fabrykat, okreœliæ punkt zerowy;
— okreœliæ na podstawie wczytanego rysunku warsztatowego do programu CAM
osie obróbki, bazy obróbcze, elementy konturu detalu do obróbki toczenia lub
frezowania;
— wygenerowaæ program CNC dla toczenia lub frezowania;
— przeprowadziæ symulacjê obróbki toczenia oraz wprowadziæ ewentualne poprawki;
— przeprowadziæ symulacjê obróbki frezowania oraz wprowadziæ ewentualne
poprawki;
— przeprowadziæ zapis gotowego programu CNC toczenia oraz pe³nej technologii
wykonania detalu do plików w okreœlonych formatach;
— przeprowadziæ zapis gotowego programu CNC frezowania oraz pe³nej technologii wykonania detalu do plików w okreœlonych formatach.
SPRAWDZIAN PO JEDNOSTCE MODU£OWEJ
Treœæ zadania sprawdzaj¹cego lub test osi¹gniêæ:

68

Projektowanie z wykorzystaniem programów CAD, CAM, WOP, zawód: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 821107
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Na podstawie przedstawionego detalu, lub innego przekazanego przez nauczyciela, wykonaj rysunek wykonawczy w module programu CAM, opracuj proces technologiczny toczenia lub frezowania, wprowadŸ te informacje do programu CAM
oraz wygeneruj program dla obrabiarki CNC. Po przeprowadzonej symulacji obróbki dokonaj wydruku gotowego programu.
Aby rozwi¹zaæ powy¿sze zadanie uczestnik szkolenia musi mieæ wiedzê
z rysunku technicznego, technologii obróbki skrawaniem, programowania
CNC i generowania programów w systemie CAM. Dodatkowo musi umieæ
obs³ugiwaæ program symulacyjny obróbki CNC. Przygotowane zadanie jest
tak dobrane, ¿e sprawdza wiedzê z wielu dziedzin i za³o¿one w celach kszta³cenia umiejêtnoœci.
Jako przyk³ad drugiego typu sprawdzianu zastosowanego w czwartej grupie programów wybrany zosta³ sprawdzian dla jednostki modu³owej „Monta¿ i projektowanie uk³adów/modu³ów elektrohydraulicznych” z zakresu
pracy „Systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” zawód: „Technik mechatronik – 311990”.
Przyk³ad sprawdzianu po jednostce modu³owej z grupy IV –
w kontekœcie za³o¿onego celu kszta³cenia 69
OKREŒLENIE CELÓW
Po zakoñczeniu szkolenia w zakresie tej jednostki modu³owej uczestnik szkolenia
bêdzie potrafi³:
z przygotowaæ stanowisko pracy do monta¿u uk³adów elektrycznych i elektrohydraulicznych, zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹;
69

Systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne, zawód: Technik mechatronik – 311990
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z czytaæ schematy elektrohydrauliczne zgodnie z PN;
z dobieraæ elementy do montowanych uk³adów uwzglêdniaj¹c ich parametry ro-

bocze w oparciu o katalogi;
z rozmieszczaæ elementy w montowanych uk³adach, zgodnie z wymaganiami
z
z
z
z
z
z
z
z

dokumentacji technicznej monta¿u;
lokalizowaæ ewentualne b³êdy w monta¿u i korygowaæ je w oparciu o dokumentacjê techniczn¹ urz¹dzenia;
stosowaæ przyrz¹dy do pomiaru wielkoœci elektrycznych zgodnie z ich zakresem pomiarowym i instrukcj¹ u¿ytkowania;
wykonywaæ prace monta¿owe z uwzglêdnieniem przepisów BHP;,
analizowaæ za³o¿enia projektu urz¹dzenia pod k¹tem jego funkcjonalnoœci, ergonomii, kosztów wykonania i eksploatacji;
dobieraæ elementy rzeczywiste do projektowanego urz¹dzenia, zgodnie z ich
przeznaczeniem, na podstawie katalogów;
zbadaæ poprawnoœæ projektu przez monta¿ ca³ego urz¹dzenia lub jego fragmentu na stanowisku do szkolenia i prób i symulacjê jego dzia³ania;
badaæ w³asnoœci projektowanego uk³adu symulacjami komputerowymi;
znajdowaæ i usuwaæ ewentualne b³êdy w uk³adach w oparciu o dokumentacjê
projektow¹.

SPRAWDZIAN PO JEDNOSTCE MODU£OWEJ
Treœæ zadania sprawdzaj¹cego:
Podsumowaniem bie¿¹cej jednostki modu³owej bêdzie sprawdzian, który sk³ada
siê z dwóch czêœci.
W pierwszej czêœci nale¿y odpowiedzieæ na pytania, w drugiej nast¹pi ³¹czenie
uk³adu na stanowiskach do elektropneumatyki. Sprawdzian zaliczony jest po udzieleniu trzech poprawnych odpowiedzi w czêœci I oraz prawid³owym zmontowaniu
uk³adu. Prawid³owoœæ monta¿u i dzia³ania oceni prowadz¹cy zajêcia.
Czêœæ I
Przeanalizuj schemat zamieszczony poni¿ej, nastêpnie odpowiedz na nastêpuj¹ce
pytania:
1. W jakiej kolejnoœci bêd¹ wysuwa³y siê si³owniki A i B po naciœniêciu przycisku
„Start”. Narysuj odpowiedni diagram krokowy.
2. Czy mo¿liwe jest zasilanie obydwóch zaworów ze wspólnego uk³adu zasilania,
odpowiedŸ uzasadnij.
3. Jakie elementy mog¹ byæ u¿yte do okreœlania po³o¿enia si³owników oprócz rozwi¹zania pokazanego na schemacie.
4. Opisz konstrukcjê zdania logicznego stosowanego w programowaniu PLC.
Czêœæ II
Na podstawie schematu zmontuj i uruchom uk³ad elektrohydrauliczny.
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Aby zaliczyæ tê jednostkê modu³ow¹ uczestnik szkolenia – musi odczytuj¹c prawid³owo informacje zamieszczone na schemacie – odpowiedzieæ na
4 pytania teoretyczne, a nastêpnie wykonaæ zadanie praktyczne.
W programach z grupy pi¹tej, obejmuj¹cej zakresy pracy zawieraj¹ce g³ównie jednostki koñcz¹ce siê decyzj¹, ale wymagaj¹ce wiedzy teoretycznej
z kilku dziedzin, mo¿na by³o wyró¿niæ równie¿ dwa typy sprawdzianów:
pytania otwarte oraz testy (najczêœciej wielokrotnego wyboru). Poniewa¿
zagadnienia podlegaj¹ce sprawdzianom by³y czêsto bardzo trudne, autorzy
w wiêkszoœci przypadków zamieszczali poprawne odpowiedzi lub rozwi¹zania testów. Ta czêœæ sprawdzianu przeznaczona by³a dla nauczyciela, który
mo¿e udostêpniæ j¹ uczestnikom szkolenia po przeprowadzeniu sprawdzianu, w celu np. dokonania samooceny.
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Przyk³adem, w którym zastosowane zosta³y pytania otwarte wraz z podaniem prawid³owych odpowiedzi niech bêdzie sprawdzian z jednostki modu³owej o nazwie „Zarz¹dzanie projektami, monitorowanie projektów oraz
raportowanie” z zakresu pracy „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej –
informowanie, doradztwo, zarz¹dzanie projektami, monitorowanie projektów oraz raportowanie”, zawód: „Specjalista ds. integracji europejskiej –
247902”.
Przyk³ad sprawdzianu po jednostce modu³owej z grupy V –
w kontekœcie za³o¿onego celu kszta³cenia 70
OKREŒLENIE CELÓW
Uczestnik szkolenia po zakoñczeniu jednostki modu³owej bêdzie potrafi³:
— zarz¹dzaæ projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych;
— dokonywaæ zamówieñ (organizowaæ i przeprowadzaæ przetargi na wykonanie
robót, dostaw i us³ug);
— ustaliæ wskaŸniki kontrolne dotycz¹ce realizacji robót (zadañ inwestycyjnych),
dostaw i us³ug, w tym wskaŸniki koñcowe oraz etapowe lub cz¹stkowe;
— zaplanowaæ proces monitoringu realizacji projektu, zgodnie z wymogami dot.
korzystania z funduszy strukturalnych UE;
— dokonywaæ w czasie realizacji projektu porównañ zakresu i terminowoœci rzeczywiœcie realizowanych zadañ merytorycznych z planem ich realizacji;
— dokonywaæ w trakcie realizacji projektu porównañ osi¹ganych rezultatów cz¹stkowych i koñcowych projektu z za³o¿onym planem;
— dokonywaæ w trakcie realizacji projektu analizy terminowoœci i poprawnoœci
realizacji planu finansowego projektu;
— dokonywaæ w trakcie realizacji projektu analizy wykorzystania zasobów ludzkich w projekcie zgodnie z planami projektu i kompetencjami partnerów realizuj¹cych projekt;
— dokonywaæ w trakcie realizacji projektu analizy zakupów i wykorzystania sprzêtu
(urz¹dzeñ badawczych, PC) zgodnie z planami projektu i mo¿liwoœciami technicznymi partnerów;
— identyfikowaæ w trakcie realizacji projektu powsta³e odstêpstwa od planu projektu dotycz¹ce zakresu i terminów realizowanych zadañ;
— identyfikowaæ przed i w trakcie realizacji projektu prze³omowe i obarczone ryzykiem momenty realizacji projektu na podstawie analizy dokumentacji;
— sporz¹dzaæ przejœciowe i koñcowe raporty merytoryczne z realizacji projektu
w terminach okreœlonych w harmonogramie projektu, zgodnie z wymogami
formalnymi dot. korzystania z funduszy strukturalnych UE;
— sporz¹dzaæ przejœciowe i koñcowe raporty finansowe z realizacji projektu
w terminach okreœlonych w harmonogramie projektu, zgodnie z wymogami
formalnymi dot. korzystania z funduszy strukturalnych UE;
70

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – informowanie, doradztwo, zarz¹dzanie projektami,
monitorowanie projektów oraz raportowanie, zawód: Specjalista ds. integracji europejskiej – 247902
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— reagowaæ na odstêpstwa od planu projektu, w tym zakresu prac, harmonogramu prac i zasad finansowania;
— sprawdzaæ poprawnoœæ przeprowadzonych przetargów.
SPRAWDZIAN PO JEDNOSTCE MODU£OWEJ
Treœæ zadania sprawdzaj¹cego:
1. Odpowiedz, kto powo³uje cz³onków komisji przetargowej.
2. Wymieñ podstawowe uregulowania prawne, które powinien zawieraæ regulamin pracy komisji przetargowej.
3. Wymieñ podstawowe zasady sytemu zamówieñ.
4. Wymieñ jakie funkcje obejmuje System Informatyczny Monitoringu i Kontroli
Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoœci – SIMIK.
5. Wyjaœnij ró¿nicê pomiêdzy wynikiem, a rezultatem programu (projektu).
6. Okreœl kryteria doboru wskaŸników, które uwzglêdniaj¹ regu³y rekomendowane przez Komisjê Europejsk¹.
7. Podaj przyk³adowe wskaŸniki oddzia³ywania.
8. Podaj przyk³ad w jakich obszarach analizowana jest zgodnoœæ realizowanego
projektu (zaproponuj dziedzinê i tytu³ projektu wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z politykami Wspólnoty.
Odpowiedzi:
1. Cz³onków komisji przetargowej powo³uje kierownik instytucji zamawiaj¹cej.
2. Regulamin pracy komisji przetargowej powinien zawieraæ nastêpuj¹ce uregulowania prawne:
z dyspozycje wskazuj¹ce na relacje pomiêdzy komisj¹ a kierownikiem jednostki,
w tym z ewentualn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ ds. zamówieñ publicznych i innymi s³u¿bami jednostki zamawiaj¹cej;
z charakter komisji przetargowej (sta³y lub doraŸny) i jej sk³ad;
z procedurê obsadzania ze wskazaniem na zasady rekrutacji;
z wymagania od kandydatów z ewentualn¹ ich konsultacj¹ z innym organem
jednostki (komisja powinna mieæ mo¿liwoœæ indywidualnego konsultowania
problemów z w³aœciwymi s³u¿bami finansowymi, prawnymi czy organizacyjnymi jednostki zamawiaj¹cej);
z procedurê odwo³ania cz³onka z komisji (w trakcie pracy komisji cz³onkowie s¹
nieusuwalni), tak¿e na jego wniosek;
z procedurê doraŸnego wy³¹czenia cz³onka z prac komisji z uwagi na gwarancje
bezstronnoœci;
z powstrzymywania siê ka¿dego cz³onka komisji z ujawnianiem istotnych wiadomoœci;
z podzia³ ról w komisji, ze szczególnym okreœleniem statusu przewodnicz¹cego
i sekretarza;
z procedurê udostêpniania zainteresowanym przez komisjê protoko³u i materia³u
ofertowego oraz ochrony prawid³owo zastrze¿onej przez oferenta w granicach
art. 25 ust. 2 ustawy o z. p. tajemnicy przedsiêbiorstwa;
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z podzia³ czynnoœci w ramach roboczego trybu pracy komisji (czynnoœci komisji

podejmowane s¹ zasadniczo z udzia³em wszystkich jej cz³onków – w pe³nym
sk³adzie – za wyj¹tkiem czynnoœci czysto technicznych np. udzielania informacji, gromadzenia ofert, czy udostêpniania dokumentacji do wgl¹du zainteresowanym);
3. Podstawowe zasady sytemu zamówieñ publicznych s¹ nastêpuj¹ce:
z zasada powszechnoœci;
z zasada równoœci;
z zasada uczciwej konkurencji;
z zasada jawnoœci;
z zasada pisemnoœci;
z zasada prymatu przetargu nieograniczonego;
z zakaz podzia³u zamówienia na czêœci.
4. System SIMIK obejmuje nastêpuj¹ce funkcje:
z programowania (zapewnia ewidencjonowanie danych dotycz¹cych ustalonych
limitów finansowych);
z zarz¹dzania projektem (w ramach zarz¹dzania projektem system wspiera nastêpuj¹ce procesy: ewidencja wniosków zg³oszonych do wspó³finansowania
z funduszy strukturalnych, weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków,
obs³uga wyboru projektu, w tym ewidencja umów o finansowanie projektów,
ewidencja postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego na realizacjê projektu, ewidencja kontraktów – umów z wykonawc¹, obs³uga realizacji projektu, ewidencja projektów wspó³finansowanych z funduszu spójnoœci);
z monitorowania wdra¿ania (system zapewnia dostêp do szeregu istotnych informacji – takich jak np. zaawansowania realizacji poszczególnych programów
operacyjnych, danych finansowych dotycz¹cych wydatkowanych œrodków, danych dotycz¹cych nieprawid³owoœci przy realizacji programów, danych dotycz¹cych liczby projektów zatwierdzonych, realizowanych, zamkniêtych – z podzia³em na fundusze, programy operacyjne, priorytety, dzia³ania, projekty);
z zobowi¹zania i p³atnoœci;
z kontrolowania (w tym m. in. : prawid³owoœci realizacji, kwalifikowalnoœci wydatków);
z raportowania (obligatoryjne sprawozdania dla Komisji Europejskiej, raporty
informacyjne, raporty ostrzegawcze, raporty „ad hoc”).
5. Ró¿nica pomiêdzy wynikiem, a rezultatem programu (projektu).
Wyniki dotycz¹ dzia³añ i czêsto wyra¿ane s¹ w jednostkach fizycznych, rzeczowych lub monetarnych (np. liczba kilometrów zbudowanej drogi, liczba przedsiêbiorstw, które skorzysta³y z pomocy finansowej, liczba zaoferowanych miejsc na
szkoleniach).
Rezultaty przedstawiaj¹ efekty bezpoœrednie i natychmiastowe spowodowane przez
program (projekt). Rezultaty równie¿ mog¹ mieæ charakter fizyczny (skrócenie czasu
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trwania podró¿y, liczba osób, które uczestniczy³y i ukoñczy³y kurs szkoleniowy,
liczba wypadków na drodze) lub finansowy (np. wywo³ane inwestycje sektora prywatnego, obni¿enie kosztów transportu).
6. Kryteria doboru wskaŸników, które uwzglêdniaj¹ regu³y rekomendowane przez
Komisjê Europejsk¹ to: trafnoœæ, stosownoœæ (wobec priorytetów i celów), dostêpnoœæ, wiarygodnoœæ, mierzalnoœæ, rzetelnoœæ (porównywalnoœæ, przejrzystoœæ
definicji i ³atwoœæ agregacji).
Wymóg ten wprowadza nastêpuj¹ce warunki:
z ma³a liczba wskaŸników, rosn¹ca w miarê schodzenia na ni¿szy poziom analiz;
z dostêpnoœæ wskaŸników w systemie statystyki pañstwowej lub wprowadzenie
ich do ewidencji za pomoc¹ niewielkich nak³adów finansowych i organizacyjnych;
z cyklicznoœæ pomiaru wartoœci danego wskaŸnika w krótkich odstêpach czasowych;
z reprezentatywnoœæ wskaŸników dla pewnego zbioru zjawisk spo³eczno-gospodarczych;
z przystêpnoœæ i ³atwoœæ interpretacji wskaŸników dla analiz i podejmowania
decyzji;
z przydatnoœæ w procesie programowania, rozumiana jako operowanie wskaŸnikami zgeneralizowanymi, nie opisuj¹cymi sytuacji szczegó³owych.
7. Przyk³adowe wskaŸniki oddzia³ywania.
WskaŸniki oddzia³ywania przedstawiaj¹ konsekwencje danego programu wykraczaj¹ce poza efekty bezpoœrednie i natychmiastowe. WskaŸniki oddzia³ywania ilustruj¹
efekty osi¹gniête po up³ywie pewnego czasu (oddzia³ywanie specyficzne) lub maj¹ce
wp³yw na szersz¹ populacjê (oddzia³ywanie ogólne). Przyk³adowe wskaŸniki:
z wzrost, po up³ywie 2 lat, obrotów przedsiêbiorstw które otrzyma³y pomoc;
z % wzrostu sprzeda¿y na eksport, przedsiêbiorstw, które otrzyma³y pomoc 18
miesiêcy wczeœniej;
z liczba miejsc pracy brutto/netto utworzonych lub utrzymanych po up³ywie
2 lat (liczba i % wszystkich miejsc pracy);
z wzrost udzia³u energii pochodz¹cej z odnawialnych Ÿróde³ energii w ca³kowitym zaopatrzeniu w energiê (w %);
z iloœæ zanieczyszczeñ sta³ych zbieranych w celu recyklingu, po up³ywie roku.
8. Podaj przyk³ad w jakich obszarach analizowana jest zgodnoœæ realizowanego
projektu (zaproponuj tytu³ projektu wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z politykami Wspólnoty.
Analizuje siê zgodnoœæ projektu np. z polityk¹ ochrony œrodowiska i z polityk¹
równych szans.
Z powy¿szego przyk³adu widaæ jak z³o¿ona jest problematyka zagadnieñ
zawartych w programach dla zakresów pracy z grupy pi¹tej. Konieczne jest
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w takim przypadku zamieszczenie prawid³owych odpowiedzi, aby nauczyciel móg³ jednoznacznie okreœliæ stan opanowania wiedzy przez uczestnika
szkolenia.
Podobnie trudne s¹ sprawdziany, w których zastosowane zosta³y testy.
Poni¿ej podany zostanie przyk³ad takiego sprawdzianu zastosowanego
w jednostce modu³owej „Organizowanie us³ug szkoleniowych dla rolników”
z zakresu pracy „Rozwijanie podstawowych kompetencji doradczych”, zawód: „Doradca rolniczy – 222101”.
Przyk³ad sprawdzianu po jednostce modu³owej z grupy V –
w kontekœcie za³o¿onego celu kszta³cenia 71
OKREŒLENIE CELÓW
Po zakoñczeniu szkolenia w tej jednostce modu³owej jego uczestnik bêdzie potrafi³
sprawnie przygotowaæ, realizowaæ, kontrolowaæ i oceniaæ ró¿ne dzia³ania edukacyjne, a w szczególnoœci:
z okreœliæ rolê doradcy rolniczego w systemie doskonalenia zawodowego rolników;
z okreœliæ podstawowe akty prawne reguluj¹ce funkcjonowanie edukacji ustawicznej;
z prowadziæ doradztwo edukacyjne dla rolników i mieszkañców wsi;
z informowaæ o mo¿liwoœciach i formach zdobywania wykszta³cenia;
z identyfikowaæ i klasyfikowaæ wed³ug ró¿nych taksonomii, a tak¿e konstruowaæ
ró¿ne rodzaje celów edukacyjnych;
z formu³owaæ cele w postaci zachowañ koñcowych osoby szkolonej;
z opisywaæ ró¿ne sposoby modyfikacji (zmiany) postaw osób szkolonych;
z opracowaæ program szkolenia zawodowego;
z stosowaæ wybrane aktywizuj¹ce metody nauczania w szkoleniu doros³ych;
z przygotowywaæ scenariusze zajêæ dydaktycznych;
z organizowaæ ró¿ne formy edukacji doros³ych na obszarach wiejskich;
z planowaæ i realizowaæ zadania szkoleniowe;
z rozwijaæ aspiracje edukacyjne oraz motywowaæ rolników i innych mieszkañców wsi do zdobywania, podwy¿szania lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
SPRAWDZIAN PO JEDNOSTCE MODU£OWEJ
Odpowiedz na nastêpuj¹ce pytania, zaznaczaj¹c wybran¹ kratkê:
1. Tytu³ wykwalifikowanego rolnika mo¿na uzyskaæ po ukoñczeniu:
Seminarium
Kursu kwalifikacyjnego
Kursu doskonal¹cego
Szko³y rolniczej
71

Rozwijanie podstawowych kompetencji doradczych, zawód: Doradca rolniczy – 222101
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2. Modu³owy program szkoleniowy zawiera:
Jednostki modu³owe
Przedmioty zawodowe
Jednostki szkoleniowe
Poziomy kwalifikacji






3. Pakiet edukacyjny sk³ada siê z:
Listy wyposa¿enia dydaktycznego
Testów postêpów
Testów osi¹gniêæ
Wskazówek metodycznych






4. W sk³ad taksonomii celów sfery psychomotorycznej wchodz¹ nastêpuj¹ce
kategorie:
Zapamiêtanie wiadomoœci
Zrozumienie wiadomoœci
Sprawnoœæ dzia³ania w sta³ych warunkach
Zastosowanie wiadomoœci w sytuacjach typowych






5. Przedstawianie celów w postaci efektów koñcowych nazywa siê:
Hierarchizacj¹
Taksonomizacj¹
Operacjonalizacj¹
Kategoryzacj¹






6. Gry symulacyjne, to metody oparte na:
Prze¿ywaniu
Odkrywaniu wiedzy
Manipulowaniu rzeczywistoœci¹
Przyswajaniu gotowych treœci






7. Metody aktywizuj¹ce charakteryzuj¹ siê tym, ¿e osoba szkolona:
Ma bezpoœredni dostêp do poznawanej rzeczywistoœci
i mo¿e ni¹ manipulowaæ
Ma bezpoœredni dostêp do poznawanej rzeczywistoœci,
bez mo¿liwoœci manipulowania ni¹
Nie ma dostêpu do poznawanej rzeczywistoœci
Mo¿e tworzyæ ró¿ne modele umys³owe poznawanej rzeczywistoœci
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8. Komunikat w sensie fizycznym jest:
Pod³o¿em na którym zapisane zosta³y informacje
Zespo³em okreœlonych bodŸców sensorycznych
Materia³em dydaktycznym
Zespo³em okreœlonych symboli






9. Do materia³ów dydaktycznych z grupy wizualnej zaliczamy:
Foliogramy
Programy telewizyjne
Preparaty mikroskopowe
Diaskopy






10. Planowanie zajêæ dydaktycznych nale¿y rozpocz¹æ od:
Okreœlenia metod nauczania
Sformu³owania celów
Doboru materia³u do przekazania s³uchaczom
Opracowania planu w punktach






Autorzy tego testu wielokrotnego wyboru równie¿ zamieœcili prawid³owe odpowiedzi.
(poprawne odpowiedzi)
1. Tytu³ wykwalifikowanego rolnika mo¿na uzyskaæ po ukoñczeniu:
Seminarium
Kursu kwalifikacyjnego
Kursu doskonal¹cego
Szko³y rolniczej


X




2. Modu³owy program szkoleniowy zawiera:
Jednostki modu³owe
Przedmioty zawodowe
Jednostki szkoleniowe
Poziomy kwalifikacji

X


X



3. Pakiet edukacyjny sk³ada siê z:
Listy wyposa¿enia dydaktycznego
Testów postêpów
Testów osi¹gniêæ
Wskazówek metodycznych

X

X

X

X
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4. W sk³ad taksonomii celów sfery psychomotorycznej wchodz¹ nastêpuj¹ce
kategorie:
Zapamiêtanie wiadomoœci
Zrozumienie wiadomoœci
Sprawnoœæ dzia³ania w sta³ych warunkach
Zastosowanie wiadomoœci w sytuacjach typowych



X



5. Przedstawianie celów w postaci efektów koñcowych nazywa siê:
Hierarchizacj¹
Taksonomizacj¹
Operacjonalizacj¹
Kategoryzacj¹



X



6. Gry symulacyjne, to metody oparte na:
Prze¿ywaniu
Odkrywaniu wiedzy
Manipulowaniu rzeczywistoœci¹
Przyswajaniu gotowych treœci

X





7. Metody aktywizuj¹ce charakteryzuj¹ siê tym, ¿e osoba szkolona:
Ma bezpoœredni dostêp do poznawanej rzeczywistoœci
i mo¿e ni¹ manipulowaæ
Ma bezpoœredni dostêp do poznawanej rzeczywistoœci,
bez mo¿liwoœci manipulowania ni¹
Nie ma dostêpu do poznawanej rzeczywistoœci
Mo¿e tworzyæ ró¿ne modele umys³owe poznawanej rzeczywistoœci




X


8. Komunikat w sensie fizycznym jest:
Pod³o¿em na którym zapisane zosta³y informacje
Zespo³em okreœlonych bodŸców sensorycznych
Materia³em dydaktycznym
Zespo³em okreœlonych symboli


X




9. Do materia³ów dydaktycznych z grupy wizualnej zaliczamy:
Foliogramy
Programy telewizyjne
Preparaty mikroskopowe
Diaskopy

X


X
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10. Planowanie zajêæ dydaktycznych nale¿y rozpocz¹æ od:
Okreœlenia metod nauczania
Sformu³owania celów
Doboru materia³u do przekazania s³uchaczom
Opracowania planu w punktach


X




Sprawdziany po jednostkach modu³owych to jeden z najwa¿niejszych
i jednoczeœnie najtrudniejszych etapów opracowywania programów modu³owych. Trudnoœæ stanowi tu koniecznoœæ pe³nego sprawdzenia realizacji
celów kszta³cenia z danej jednostki modu³owej, gdy¿ w innym przypadku –
nie mo¿na jej zaliczyæ i wystawiæ, w razie potrzeby certyfikatu.
Pe³ne sprawdzenie realizacji celów kszta³cenia nie oznacza przy tym, ¿e
uczestnik szkolenia musi odpowiedzieæ na wszystkie pytania lub rozwi¹zaæ
wszystkie zadania testu bezb³êdnie. Konieczna liczba poprawnych odpowiedzi jest okreœlona w sprawdzianie, lub ustala j¹ nauczyciel, zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

4.10. Lista wyposa¿enia dydaktycznego
Lista wyposa¿enia dydaktycznego jest ostatnim dokumentem programu
modu³owego. Sporz¹dza siê j¹ dla ka¿dej jednostki modu³owej. Jest stosowana do wyszczególnienia i opisu sprzêtu, narzêdzi, materia³ów itd. niezbêdnych do realizacji jednostki modu³owej, z uwzglêdnieniem iloœci, kosztów i Ÿród³a zakupu. W programach opracowywanych w ramach projektu
PHARE 2000 nie by³y podawane koszty i Ÿród³a zakupu, gdy¿ wyposa¿enie
technodydaktyczne potrzebne do realizacji szkolenia le¿y w gestii instytucji
organizuj¹cej dany kurs.
Ca³e wyposa¿enie technodydaktyczne podawane by³o z zachowaniem
podzia³u na grupy rodzajowe, zgodnie z poradnikami dotycz¹cymi sprzêtu,
opracowanymi przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy. Oto te kategorie:
01. Obrabiarki
02. Wyposa¿enie warsztatu (pracowni, laboratorium)
03. Meble biurowe, szkolne, warsztatowe
04. Narzêdzia i akcesoria rêczne
05. Narzêdzia tn¹ce, no¿e
06. Przyrz¹dy miernicze (mechaniczne)
07. Przyrz¹dy pomiarowe (elektryczne, elektroniczne)
08. Sto³y do æwiczeñ, trena¿ery
09. Przedmioty, elementy do æwiczeñ
10. Materia³y pomocnicze (zu¿ywalne) i artyku³y biurowe
11. Pomoce dydaktyczne
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Jeœli do szkolenia w danej jednostce modu³owej w jakimœ zakresie pracy
potrzebne by³y œrodki dydaktyczne tylko z niektórych grup rodzajowych, to
zamieszczane by³y tylko te grupy z zachowaniem przyporz¹dkowanych im
numerów. Tak w³aœnie post¹pili autorzy programu dla zakresu pracy „Roboty posadzkarskie i glazurnicze”, zawód: „Posadzkarz / glazurnik – 713203 /
713201” w jednostce modu³owej o nazwie „Wykonanie posadzek z p³ytek”.
Przyk³ad listy wyposa¿enia dydaktycznego dla jednostki
modu³owej 72
Lp

Kategoria / nazwa wyposa¿enia

Iloœæ na grupê

Uwagi

02. Wyposa¿enie warsztatów

1. Wózek do rzutnika

1 szt.

2. Tablica do pisania kred¹

1 szt.

3. Tablica bia³a do pisania mazakami

1 szt.

4. Pisaki do bia³ej tablicy

2 kpl.

5. Kr¹¿ki magnetyczne do tablic

2 kpl.

6. Stacjonarny telewizor kolorowy

1 szt.

7. Magnetowid stacjonarny

1 szt.

03. Meble biurowe, szkolne magazynowe

8. £awki szkolne

8 szt.

9. Biurko nauczyciela

1 szt.

10. Krzes³a

16 szt.

11. Szafa biurowa z szufladami

1 szt.

10. Materia³y pomocnicze (zu¿ywalne), artyku³y biurow e

12. Pisaki
13. Kreda

2 kpl
1 op.

14. Papier kreœlarski A-0

16 szt.

15. Papier milimetrowy

16 szt.

16. Papier maszynowy

1 ryza

17. O³ówki

16 szt.

18. Gumki

16 szt.

19. Linijki 30 cm, 50 cm

16 szt.

20. Ekierki

16 szt.

11. Pomoce dydaktyczne

21. Stacjonarny rzutnik folii

1 szt.

22. Folia przeŸroczysta w kratkê

1 op.

23. Przyk³adowe dokumentacje techniczne

8 egz.

24. Zestawy PN i BN04.

8 egz.

04. Narzêdzia i akcesoria rêczne

25. Kielnia

72
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26. M³otek murarski

16 szt.

27. Kielnia ma³a

16 szt.

28. Packa metalowa

16 szt.

29. Packa zêbata

16 szt.

30. Szpachla 20 mm

16 szt.

31. £ata aluminiowa d³ugoœci 200 cm

16 szt

32. Sznurek murarski

32 szt.

33. Pêdzel chlapak

16 szt.

34. Wiertarka elektryczna

2 szt.

35. £ata drewniana d³ugoœci 200 cm

16 szt.

36. Poziomica wê¿owa

4 szt.

37. Przecinarka rêczna do p³ytek

16 szt.

38. Rysik

16 szt.

39. Pojemnik na klej

8 szt.

40. Przecinak p³aski

8 szt.

41. Szpicak

8 szt.

42. M³otek Pucka

8 szt.

43. No¿yce do ciêcia prêtów

8 szt.

44. Szczotka druciana

8 szt.

45. Przymiar metrowy

8 szt.

46. Poziomica d³ugoœci 100 cm

16 szt.

47. Taœma miernicza d³ugoœci 20 m

16 szt.

48. Poziomica geodezyjna

4 szt.

49. Komplet materia³ów

8 kpl.

Istotna jest tak¿e podawana iloœæ œrodków dydaktycznych. W podanym
przyk³adzie liczba np. narzêdzi zale¿na by³a od liczebnoœci grup tak, aby
zapewniæ mo¿liwoœæ prawid³owego wykonania æwiczeñ praktycznych.
Listê wyposa¿enia technodydaktycznego wykorzystuj¹c¹ wszystkie kategorie proponowane przez MOP znajdziemy w programie dla zakresu pracy
„Operator tokarek sterowanych numerycznie”, zawód: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 821107”, w jednostce modu³owej „Obs³uga
tokarki sterowanej numerycznie”.
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Przyk³ad listy wyposa¿enia dydaktycznego dla jednostki
modu³owej 73
Lp

Kategoria / nazwa wyposa¿enia

Iloœæ na grupê

01. Obrabiarki
1. - tokarka CNC

1

02. Wyposa¿enie warsztatu (pracowni, laboratorium)
1. - normy
2. - katalogi
3. - stanowisko komputerowe

12
12
1

03. Meble biurowe, szkolne, warsztatowe
1. - krzes³o biurowe
2. - stó³ biurowy

13
13

04. Narzêdzia i akcesoria rêczne
1. - zestaw kluczy

3

05. Narzêdzia tn¹ce, no¿e
1. - narzêdzia skrawaj¹ce

5

06. Przyrz¹dy miernicze (mechaniczne)
1. - suwmiarki
2. - mikrometry

6
6

07. Przyrz¹dy pomiarowe (elektryczne, elektroniczne)
1. - suwmiarki z odczytem cyfrowym
2. - mikrometry z odczytem cyfrowym

6
6

08. Stó³ do æwiczeñ
1. - stó³ warsztatowy

2

09. Przedmioty, elementy do æwiczeñ
1. - materia³y hutnicze nie¿elazne
10. Materia³y pomocnicze (zu¿ywalne) i artyku³y biurowe
1. - arkusz papieru
2. - flamastry
11. Pomoce dydaktyczne
1. - flipchart
2. - tablica bia³a
3. - DTR tokarki

Uwagi

150 kg

5
5 kpl
1
1
4"

W powy¿szym przyk³adzie autorzy zestawili œrodki dydaktyczne dla grupy 12 uczestników szkolenia.

73
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5. Podsumowanie
Przeanalizujmy warunki konieczne do spe³nienia, aby powsta³ dobry program modu³owy oparty na metodologii MES.
Punktem wyjœcia powinna byæ potrzeba kszta³cenia w danym zawodzie lub
zakresie pracy. Kto powinien zg³osiæ tak¹ potrzebê? Zwykle czekamy na inicjatywy instytucji pañstwowych, w tym ministerstw, na zamówienia odpowiednich szkoleñ. Ca³e szczêœcie, ¿e takie inicjatywy w instytucjach pañstwowych
powstaj¹, a z zapowiedzi wynika, ¿e tworzenie programów modu³owych bêdzie w najbli¿szych latach rozwijane. Poza instytucjami centralnymi w³¹cz¹ siê
zapewne w te inicjatywy instytucje terenowe. Coraz wiêksz¹ rolê w tworzeniu
programów szkoleniowych powinni te¿ odgrywaæ pracodawcy. Wraz z rozwojem technologii coraz czêœciej pojawiaj¹ siê tzw. projekty zamawiane szkoleñ,
które wynikaj¹ z potrzeb konkretnych zak³adów pracy. Programy do takich
szkoleñ powinny byæ opracowywane z uwzglêdnieniem konkretnych wymagañ technologicznych przez fachowców z danej bran¿y, przy wsparciu metodycznym w zakresie metodologii kszta³cenia modu³owego.
Tak wiêc wybór zakresu pracy, dla którego ma byæ tworzony program, powinien wynikaæ z rozeznania potrzeb na szczeblu centralnym, na szczeblach
terenowych lub wynikaæ z potrzeb konkretnych pracodawców.
Gdy jest ju¿ wybrany zakres powinniœmy odnieœæ siê do wystandaryzowanych dla tego zakresu umiejêtnoœci. Rozpoczête przed kilkoma laty prace nad
stworzeniem w Polsce standardów kwalifikacji zawodowych i zapowiedŸ opracowania standardów dla kilkuset zawodów daje mo¿liwoœæ tworzenia programów kszta³cenia zawodowego opartych na tych standardach. Zastosowanie
standardów kwalifikacji zawodowych przy tworzeniu modu³owych programów
szkoleñ bêdzie mia³o zasadniczy wp³yw na jakoœæ tych programów, a tak¿e na
jakoœæ póŸniejszych szkoleñ. Ze standardów kwalifikacji zawodowych wynikaj¹ bowiem standardy egzaminacyjne, a te powinny byæ uwzglêdniane przy projektowaniu narzêdzi pomiaru dydaktycznego, zamieszczanych w programach.
I wreszcie postawmy sobie pytanie: kto powinien opracowywaæ programy
modu³owe? Dotychczas czynili to najczêœciej nauczyciele. W projekcie TOR#9
zaanga¿owanych by³o ponad 200 autorów, którzy byli szkoleni przez kilka
tygodni w kraju i za granic¹ przez MOP. W projekcie PHARE 2000 ok. 200
autorów przeszkolonych zosta³o podczas 2 tygodniowego kursu zorganizo-
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wanego przez koordynatorów prac nad projektem. Pomimo to programy
w pierwszej swej wersji zawiera³y bardzo du¿o b³êdów. Wynika³o to zapewne
z nawyków dydaktycznych wyniesionych z kszta³cenia szkolnego i pozaszkolnego, opartego na programach dotychczasowych.
Najczêstszym b³êdem wynikaj¹cym ze z³ych nawyków jest prze³adowanie
programu wiadomoœciami teoretycznymi i metodami podaj¹cymi. No bo jak
najlepiej wbiæ do g³owy uczestnika szkolenia teoriê, która jest czêsto zbêdnym balastem, jak nie przez wyk³ad. Poza tym „pracowity” nauczyciel musi
siê nagadaæ, bo nie wypada wzi¹æ pieniêdzy za przeprowadzone zajêcia, jeœli
nie czuje siê bol¹cego gard³a, a nastêpnego dnia nie ma siê zawodowej chrypki. Teoria dominowa³a w pierwszych wersjach programów nawet w takich
miejscach, gdzie najmniej siê jej mo¿na by³o spodziewaæ. Gdyby przenieœæ
to na neutralny przyk³ad, jazdy na rowerze uczono by g³ównie teoretycznie,
a w sprawdzianie z kursu dla kierowców samochodowych mo¿na by znaleŸæ
polecenie: „Opowiedz na czym polega kierowanie samochodem”.
Sk¹d siê bierze ta niechêæ nauczycieli do æwiczeñ praktycznych i do stosowania metod aktywizuj¹cych? Myœlê, ¿e to temat do badañ naukowych
z zakresu psychologii pracy nauczyciela i historycznych uwarunkowañ. Jedno jest pewne – autorów programów nale¿y od tych nawyków zami³owania
do teorii i metod podaj¹cych jak najszybciej oderwaæ. S³owo „oderwaæ” wydaje siê w³aœciwe, gdy¿ mo¿na podaæ wiele przyk³adów wrêcz kurczowego siê
trzymania starych nawyków.
Moim zdaniem programy modu³owe powinny opracowywaæ zespo³y autorskie z³o¿one z przedstawicieli pracodawców i nauczycieli. Ci pierwsi czuwaliby nad stron¹ merytoryczn¹ programu. Oni wiedz¹ najlepiej co powinien umieæ absolwent kursu, aby byæ przydatnym w zak³adzie pracy. Nauczyciele czuwaliby nad stron¹ metodyczn¹ szkolenia, nad w³aœciwym doborem
metod, odpowiednich zestawów æwiczeñ i sprawdzianów, dopasowanych do
celów kszta³cenia. Oczywiœcie takie zespo³y autorskie powinny byæ przed przyst¹pieniem do opracowywania programów odpowiednio przeszkolone.
Tworzenie programów modu³owych nie jest zajêciem tylko dla tych, którzy chcieliby poprzestaæ na napisaniu ich pierwszej wersji. Praktyka pokazuje, ¿e pierwsza wersja czêsto wymaga poprawek. Ponadto Ci, którzy bêd¹ realizowaæ programy musz¹ równie¿ rozumieæ mechanizmy ich powstawania,
aby móc dostosowywaæ je do swoich warunków szkolenia lub dopasowywaæ
je do potrzeb wynikaj¹cych z uwarunkowañ regionalnych. Nale¿y zauwa¿yæ
tak¿e, ¿e przy obecnym, bardzo szybkim rozwoju technologii, programy modu³owe nale¿y prawie nieustannie aktualizowaæ (szczególnie materia³ do realizacji zajêæ w ramach jednostek szkoleniowych).
Tworzenie programów modu³owych – to proces ci¹g³y, a stworzenie bazy
danych na temat programów modu³owych jest osi¹gniêciem trudnym do
przecenienia.
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