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Wprowadzenie
Ministerstwo Gospodarki i Pracy wspiera system edukacji ustawicznej,
uznaj¹c modernizacjê oferty szkoleniowej za niezbêdn¹ dla efektywnej
aktywizacji zawodowej i spo³ecznej obywateli, w szczególnoci osób bezrobotnych i zagro¿onych bezrobociem. W latach 1993-1997 ówczesne
MPiPS realizowa³o projekt wspó³finansowany z po¿yczki Banku wiatowego pn. TOR#9 Szkolenie Doros³ych, w wyniku którego zosta³a rozwiniêta i zaktualizowana koncepcja Modu³ów Umiejêtnoci Zawodowych (Modules of Employable Skills) wypracowana przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy. Nastêpnie opracowane zosta³y modu³owe programy szkolenia
dla zawodów i specjalnoci z 21 obszarów zawodowych. Informacje o tych
programach zosta³y zawarte w publikacji pn. Informator o modu³owych
programach szkolenia zawodowego, który zosta³ wydany przez MPiPS
w 1997 roku.
Przyjmuj¹c rozwój zasobów ludzkich za jeden z priorytetów postêpu
spo³eczno-gospodarczego, jak równie¿ odpowiadaj¹c na wyzwania wynikaj¹ce z budowania gospodarki opartej na wiedzy, MGPiPS w latach 20022004 kontynuowa³o powy¿ej wspomniane dzia³ania w projekcie PHARE
2000 pod nazw¹ Krajowy System Szkolenia Zawodowego. W drugiej czêci tego projektu, dzia³anie numer trzy to Opracowanie i upowszechnianie modu³owych programów szkolenia zawodowego, opartych na MOPowskiej koncepcji Modu³ów Umiejêtnoci Zawodowych (ang. MES).
W tym dzia³aniu zrealizowano cztery zadania:
1) Opracowano 89 modu³owych programów szkolenia dla wskazanych
przez MGPiPS zawodów/specjalnoci oraz upowszechniono informacjê
o nich.
2) Zaprojektowano model rozwi¹zañ organizacyjno-prawnych okrelaj¹cy tryb tworzenia, zatwierdzania i wykorzystania modu³owych programów szkolenia zawodowego.
3) Zorganizowano szkolenia dla 600 specjalistów zajmuj¹cych siê edukacj¹ doros³ych, przygotowuj¹ce ich do rozwijania i upowszechniania
programów modu³owych zgodnie z potrzebami rynku pracy.
4) Zaprojektowano i wdro¿ono system informatyczny zawieraj¹cy bazê
danych o standardach kwalifikacji zawodowych oraz bazê danych
o modu³owych szkoleniach zawodowych.
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Projekt PHARE 2000 stanowi³ zatem kolejny krok w rozwoju metodologii modu³ów umiejêtnoci zawodowych i programów szkolenia zawodowego, które elastycznie musz¹ byæ dostosowywane do wymogów zmieniaj¹cego siê rynku pracy oraz indywidualnych potrzeb i dowiadczeñ osób
doros³ych podnosz¹cych, uzupe³niaj¹cych b¹d zmieniaj¹cych kwalifikacje zawodowe. Podstawowe informacje o nowych programach zosta³y zawarte w publikacji pn. Informator o modu³owych programach dla szkolenia zawodowego. Program PHARE 2000  Krajowy System Szkolenia Zawodowego. Programy te dostêpne s¹ w wersji drukowanej i elektronicznej,
bezporednio w Departamencie Rynku Pracy MGiP. Niezale¿nie od wymienionych róde³, informacje o programach szkoleñ mo¿na uzyskaæ korzystaj¹c z Internetu1. Instytucje zainteresowane wykorzystaniem programów w celu ich bezporedniego wdro¿enia lub modyfikacji, po zarejestrowaniu siê i uzyskaniu od MGiP kodu dostêpu do bazy modu³owych szkoleñ
zawodowych, mog¹ pobieraæ pliki z pe³nymi wersjami programów. Jest to
istotne dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego, gdy¿
umo¿liwia wykorzystanie istniej¹cych zbiorów danych zawartych w bazie
do tworzenia nowych lub modernizacji istniej¹cych ofert programowych
na u¿ytek lokalnych potrzeb rynku pracy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e instytucje
opracowuj¹ce nowe lub modyfikuj¹ce istniej¹ce programy modu³owych
szkoleñ zawodowych mog¹ ubiegaæ siê (zgodne z przyjêt¹ procedur¹)
o wprowadzenie ich do komputerowej bazy danych, uzyskuj¹c tym samym rekomendacjê MGiP, pod warunkiem ¿e programy te bêd¹ zgodne
z obowi¹zuj¹cym modelem dokumentacji (rys. 1).
Istotn¹ ró¿nic¹ w stosunku do programów TOR#9, jaka wystêpuje
w aktualnym podejciu do opracowywania modu³owych programów szkoleniowych, jest ich zró¿nicowanie pod wzglêdem zawartoci i czasu realizacji. S¹ to:
l krótkie kursy sk³adaj¹ce siê z minimum jednej jednostki modu³owej
i obejmuj¹ce od 40 do 240 godzin szkolenia;
l d³ugie kursy sk³adaj¹ce siê z co najmniej kilku jednostek modu³owych i trwaj¹ce ponad 240 godzin szkolenia.
W projekcie TOR#9 Szkolenie Doros³ych autorzy mieli za zadanie zaprojektowaæ modu³y szkoleniowe jako optimum treci, w³aciwe dla
wyodrêbnionych (w wyniku analizy potrzeb szkoleniowych) zakresów pracy, tworz¹c w ten sposób bank programów i materia³ów szkoleniowych.
Nie brano pod uwagê czasu realizacji jednostek modu³owych, bowiem ten
by³ okrelany na etapie wdra¿ania programów, zgodnie z przygotowanymi
przez Instytucje Wiod¹ce ofertami szkoleñ w systemie modu³owym.
W aktualnym podejciu program szkoleniowy to zamkniêty modu³ szkolenia zawodowego, przewidziany do realizacji w konkretnym, okrelonym
1

www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl
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MODEL DOKUMENTACJI
MODU£OWEGO
PROGRAMU SZKOLENIA
ZAWODOWEGO

Poradnik dla autorów
modu³owych programów
szkoleniowych

Komputerowa baza danych
modu³owych programów
szkolenia zawodowego

Opracowywanie, aktualizacja, zatwierdzanie i rozwój modu³owych
programów szkolenia zawodowego

Rynek us³ug szkoleniowych, w tym szkolenie osób
bezrobotnych

Krajowy System Szkolenia Zawodowego

Rys. 1. Model dokumentacji programowej szkoleñ modu³owych

przez zespó³ autorski czasie (krótki lub d³ugi kurs). S¹ to zatem modu³owe
programy szkolenia zawodowego, które mog¹ byæ bezporednio wdra¿ane
w pe³nym zakresie w ró¿nych instytucjach szkoleniowych.
Poradnik metodyczny dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego s³u¿y do upowszechniania metodologii tworzenia modu³owych ofert programowych, opracowanych zgodnie z przyjêtym w projekcie PHARE 2000 modelem dokumentacji programowej. Scharakteryzowano w nim model i strukturê dokumentacji programowej szkoleñ
modu³owych i opisano procedury zwi¹zane z przygotowaniem programu.
Ca³oæ zosta³a zilustrowana przyk³adami zaczerpniêtymi z programów szkoleñ modu³owych rekomendowanych przez MGiP. Poradnik przeznaczony
jest dla osób i instytucji zainteresowanych projektowaniem i stosowaniem
modu³owych programów szkolenia zawodowego w edukacji ustawicznej
doros³ych, jak równie¿ w kszta³ceniu zawodowym realizowanym w systemie szkolnym (w formie specjalizacji zawodowych oraz programów modu³owych w szko³ach policealnych). Mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany
przez studentów uczelni pedagogicznych, szczególnie w ramach specjalnoci pedagogika pracy oraz na studiach podyplomowych dla nauczycieli,
w zakresie podstaw konstruowania modu³owych programów kszta³cenia
i szkolenia zawodowego.
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1. Rozwój programów szkoleñ
modu³owych w Polsce
1.1. Istota i rozwój modu³owych szkoleñ zawodowych
Dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii, informacji i komunikacji, w zasadniczy sposób wp³ywa na wszystkie obszary indywidualnych
i zbiorowych dzia³añ cz³owieka. Globalizacja, postêp techniczny, krótsze
cykle produkcyjne oraz nowe formy organizacji pracy sk³adaj¹ siê na zmianê warunków, w których podejmowane s¹ decyzje dotycz¹ce doboru, zakresu i sposobu realizacji treci kszta³cenia.
Zmieniaj¹ce siê wymagania zawodów, ich ewolucja, powstawanie oraz
zanikanie zmusza do poszukiwania efektywnych metod kszta³cenia zawodowego oraz elastycznego traktowania programów nauczania. Nowe programy nauczania powinny umo¿liwiaæ kszta³towanie u uczniów postaw
aktywnoci zawodowej, zw³aszcza umiejêtnoci wykonywania zadañ zawodowych w warunkach konkurencji, pos³ugiwania siê nowoczesnymi
technikami, przystosowywania siê do zmian w technologii i organizacji
pracy oraz gotowoci do kszta³cenia ustawicznego i wielokrotnej zmiany
zawodu. Jest to za³o¿enie wa¿ne dla ukszta³towania nowej jakoci programów nauczania i us³ug edukacyjnych.
Na tym tle wy³ania siê idea modularyzacji jako skuteczny sposób radzenia sobie z dynamicznymi zmianami w treciach pracy, które edukacja
przekszta³ca na ró¿nego rodzaju oferty us³ug szkoleniowych.
Modularyzacja jest stosunkowo now¹ formu³¹ uk³adu treci kszta³cenia, zaadaptowan¹ do nauk spo³ecznych z techniki. W technice modularyzacja ma na celu uporz¹dkowanie elementów materialnych lub niematerialnych wchodz¹cych w sk³ad produktu koñcowego, w klasy podzbiorów nazywane potocznie modu³ami. Operuj¹c nimi mo¿emy w elastyczny
sposób konfigurowaæ wiêksze zbiory, które z kolei (na okrelonym poziomie procesu) prowadz¹ do osi¹gniêcia produktu koñcowego o za³o¿onych
parametrach i spe³niaj¹cego wymagane funkcje. Wymiana lub dodanie
nowych modu³ów umo¿liwia podwy¿szenie parametrów lub funkcjonalnoci produktu koñcowego.
W architekturze i rzebie modu³ oznacza umown¹ jednostkê wymiarow¹, s³u¿¹c¹ do wyznaczenia wg kanonu wielkoci pozosta³ych czêci projektowanej ca³oci. Z kolei w informatyce, w odniesieniu do softwaru,
modu³ stanowi czêæ programu komputerowego, spójn¹ logicznie i sk³adniowo, nadaj¹c¹ siê do kompilacji (powi¹zania, zestawienia), w oderwaniu od innych czêci programu. W przypadku hardwaru modu³ rozumiany jest jako ³atwo wymienialny podzespó³ urz¹dzenia, u³atwiaj¹cy na-

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...

11

prawê lub zmianê konfiguracji sprzêtu (np. karta sieciowa, graficzna, dwiêkowa, pamiêci) dla podwy¿szenia jego parametrów u¿ytkowych i funkcjonalnych. Dziêki stosowaniu modu³ów mo¿liwa jest normalizacja i standaryzacja materia³ów i konstrukcji obiektów technicznych.
Idea modularyzacji zrodzi³a siê zatem na gruncie myli technicznej,
a na teren edukacji zosta³a przeniesiona przez Johna Deweya ponad sto lat
temu w Stanach Zjednoczonych. Swój pierwowzór znalaz³a w koncepcji
edukacyjnej Uniwersytetu Harwardzkiego, zmieniaj¹cej jednolity, sztywny program kszta³cenia na swobodny wybór indywidualnego programu 
kursu szkolenia. By³y to pocz¹tki filozofii edukacji zorientowanej na ucznia,
która dzisiaj znajduje zastosowanie g³ównie w systemie otwartego, elastycznego nauczania. W latach piêædziesi¹tych XX wieku system kszta³cenia
modu³owego stosowany by³ w szkoleniu pilotów amerykañskich, a nastêpnie znalaz³ szerokie zastosowanie w edukacji zawodowej, poszukuj¹cej
nowych mo¿liwoci skutecznego przystosowania kwalifikacji pracowniczych do procesu pracy2. Obszerniejsze materia³y, dotycz¹ce systemu kszta³cenia modu³owego, ukaza³y siê po wiatowej Konferencji Owiaty Doros³ych, przeprowadzonej pod auspicjami UNESCO w 1972 r. w Tokio, na
której zalecono ten system jako szczególnie przydatny dla kszta³cenia ustawicznego.
Teoretyczne podstawy koncepcji modu³owej znajduj¹ swoje ród³o
w teorii kszta³cenia programowanego B. Skinnera, w ró¿norodnych koncepcjach kszta³cenia indywidualnego F. Kellera i G. Skermana, analizie zadaniowej R.B. Millera, taksonomii B.S. Blooma, naukowej organizacji pracy F. Taylora oraz technologii kszta³cenia zajmuj¹cej siê dydaktykami stosowanymi. W tym ujêciu podejcie modu³owe jest dydaktyk¹ aplikacyjn¹,
sposobem projektowania, realizacji i oceniania ca³ego procesu kszta³cenia3.
Lata szeædziesi¹te ubieg³ego wieku by³y okresem poszukiwañ i eksperymentów w kszta³ceniu modu³owym. Okaza³o siê, ¿e mo¿e ono byæ przydatne do kszta³cenia prawie we wszystkich zakresach i na wszystkich poziomach. W szkolnictwie wy¿szym w wielu przypadkach jest wykorzystywane w indywidualnym toku studiów. Kszta³cenie modu³owe mo¿e byæ
stosowane wszêdzie tam, gdzie istnieje mo¿liwoæ ró¿nicowania kszta³cenia poprzez wybór i gdzie okrelony zakres kszta³cenia daje siê podzieliæ
na niewielkie jednostki, odpowiadaj¹ce konkretnym umiejêtnociom. Nale¿y dodaæ, ¿e umiejêtnoci traktowane s¹ szeroko, co oznacza, ¿e do tej
kategorii mo¿na zaliczyæ ka¿d¹ dyscyplinê, przedmiot, o ile maj¹ walor
praktycznej stosowalnoci.
Koncepcjê kszta³cenia modu³owego wdra¿a³y od lat siedemdziesi¹tych
kraje, w których system przygotowania kwalifikowanych robotników opieRogala G.: Modularyzacja w edukacji. Kszta³cenie modu³owe, ZG ZZDZ, Warszawa 1994.
Szafraniec K.: Projektowanie kszta³cenia i doskonalenia zawodowego doros³ych opartego o koncepcjê modu³ów kwalifikacyjnych. Kszta³cenie modu³owe, ZG ZZDZ, Warszawa 1994.
2
3

12

Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

ra³ siê o nowoczenie pojête terminatorstwo (dual system w RFN, Szwajcarii, Holandii, Danii, apprenticeship w USA, Wielkiej Brytanii  NVQ).
System terminatorski ³¹cz¹cy praktyczn¹ naukê zawodu realizowan¹ w zak³adzie pracy z zajêciami teoretycznymi w szkole, poprzez przemiennoæ
pozwala³ na wykorzystanie modu³ów, zw³aszcza w czêci, za któr¹ odpowiada³y przedsiêbiorstwa. W systemach terminatorskich zaczyna³a przewa¿aæ tendencja do szerokoprofilowego przygotowania zawodowego
(pierwszy rok nauki wspólny dla ca³ej bran¿y, drugi i trzeci  pog³êbiaj¹ca
siê specjalizacja), a modu³y okaza³y siê bardzo przydatne w koñcowym
okresie kszta³cenia, pozwala³y bowiem modernizowaæ programy nauczania i elastycznie odpowiadaæ na aktualne wymagania rynku pracy.
Idea wykorzystania modu³ów w kszta³ceniu robotników zosta³a przyjêta przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy (MOP) w wyniku szczegó³owych analiz o zasiêgu wiatowym. Ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
XX wieku MOP okreli³a czynniki, które w wyrany sposób wp³ywa³y negatywnie na skutecznoæ (w sensie ilociowym i jakociowym) istniej¹cych
wówczas systemów przygotowania kwalifikowanych kadr. Po pierwsze, treci programów kszta³cenia nie odpowiada³y mo¿liwociom zatrudnienia.
Nie by³y te¿ zgodne z treciami z zakresu szko³y podstawowej. Po drugie,
programy kszta³cenia nie mia³y wystarczaj¹cej elastycznoci, umo¿liwiaj¹cej dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb uczniów, do wymogów
przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych absolwentów, czy te¿ do zmian technologicznych. Po trzecie, odczuwany by³ brak odpowiednich materia³ów dydaktycznych, wspieraj¹cych nauczycieli praktycznej nauki zawodu (instruktorów), których kwalifikacje czêsto by³y równie¿ niewystarczaj¹ce.
Czynniki te doprowadzi³y MOP, po d³ugim okresie eksperymentowania, badañ i konsultacji, do wypracowania nowej koncepcji przygotowania zawodowego, opartej o ideê modu³ów. Koncepcja ta, projektowana dla
przezwyciê¿enia wy¿ej wymienionych problemów, nosi nazwê Modu³y
Umiejêtnoci Zawodowych (Modules of Employable Skills  MES).
Dowiadczenia MOP wskazuj¹, ¿e procesowi szkolenia modu³owego
przypisuje siê wysok¹ efektywnoæ i przydatnoæ, zw³aszcza w kszta³towaniu umiejêtnoci zawodowych. Znajduje on swoje miejsce tam, gdzie istnieje potrzeba indywidualizacji, wyboru i ró¿nicowania treci szkoleniowych, gdzie niezbêdna jest elastycznoæ i szybka, efektywna technika zmiany kwalifikacji.
Wed³ug wspó³czesnych koncepcji, modularyzacja jest czym znacznie
wiêcej ni¿ pociêtymi kawa³eczkami programu nauczania. Ten pogl¹d wywodzi siê z przekonania, ¿e kszta³cenie modu³owe lub modularyzacja jest
radykaln¹ zmian¹ istniej¹cego systemu nauczania i uczenia siê, i ma swoje
konsekwencje dla programu edukacyjnego, materia³ów dydaktycznych,
nauczycieli i organizacji kszta³cenia jako ca³oci. Zgodnie z tymi pogl¹dami wynikiem modularyzacji jest powstanie instytucji skoncentrowanych
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na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb uczenia siê. Wprowadzenie kszta³cenia modu³owego wp³ywa na sk³adniki procesu kszta³cenia, pomiêdzy
którymi wystêpuj¹ okrelone relacje.
Przy kszta³ceniu modu³owym stosuje siê nastêpuj¹ce zasady:
1) program nauczania podzielony jest na niezale¿ne, odpowiednio zbudowane i powi¹zane ze sob¹ jednostki nauczania i uczenia siê;
2) uczniowie maj¹ mo¿liwoæ zaczynania edukacji z ró¿nych poziomów
wstêpnych, tj. dostêpne s¹ ró¿ne cie¿ki uczenia siê, dostosowane do
ró¿nych poziomów wczeniej zdobytej wiedzy, predyspozycji indywidualnych i potrzeb;
3) nauczyciele projektuj¹ i realizuj¹ zajêcia edukacyjne ró¿nymi sposobami, doprowadzaj¹c ucz¹cych siê do uzyskania oczekiwanych rezultatów;
4) materia³y dydaktyczne odgrywaj¹ wa¿niejsz¹ rolê w nauczaniu i uczeniu siê, umo¿liwiaj¹ sprawdzanie postêpów i wyników kszta³cenia oraz
pozyskiwanie wyselekcjonowanej wiedzy niezbêdnej do kszta³towania
umiejêtnoci;
5) wystêpuje efektywna struktura organizacyjna, która gwarantuje realizacjê warunków okrelonych w punktach 1÷4.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e brak którego ze wspomnianych sk³adników
w kszta³ceniu, czy szkoleniu modu³owym wp³ywa w niekorzystny sposób
na efektywnoæ dzia³añ edukacyjnych4.
Warstwê konstrukcyjn¹ ka¿dego modu³owego programu nauczania cechuje:
l mierzalnoæ, pozwalaj¹ca na sprawdzenie, czy wyznaczony modu³em zakres treci kszta³cenia/szkolenia przek³ada siê na konkretne umiejêtnoci i wiadomoci ucz¹cych siê. Oznacza to, ¿e wymagania okrelone
w module stanowi¹ swoist¹ jednostkê miary nabytych kompetencji;
l wymiennoæ, polegaj¹ca na adekwatnym do potrzeb ucz¹cych siê
i oczekiwañ rynku pracy dobieraniu oraz aktualizacji zakresów treci okrelonych jako modu³y, które sk³adaj¹ siê na ca³oæ programu nauczania.
Cecha ta wskazuje równie¿ na otwartoæ programu nauczania na zmiany
spowodowane kontekstem edukacyjnym;
l mobilnoæ, gwarantuj¹ca wykorzystanie modu³u w ró¿nych konfiguracjach, uk³adach i formach nauczania i uczenia siê, zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Jest to zatem mobilnoæ pozioma
i pionowa modu³ów;
l elastycznoæ, odnosz¹ca siê do konstrukcyjnej warstwy programu
nauczania  podzia³ strukturalny treci kszta³cenia na elementy zwane
modu³ami  oraz maj¹ca wp³yw na organizacyjn¹ sferê realizacji modu³ów, a zw³aszcza indywidualizacjê kszta³cenia.
4
Symela K. (red.): Skutecznoæ kszta³cenia modu³owego w Polsce w systemie szkolnym i pozaszkolnym, ITeE, Radom 2001.
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Reasumuj¹c ten krótki przegl¹d problematyki modularyzacji treci kszta³cenia mo¿emy przyj¹æ, ¿e modularyzacjê nale¿y postrzegaæ jako rodzaj uniwersalnej koncepcji strukturalnej, która oferuje jednostkom dostêp do edukacji
w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych i z zachowaniem mobilnoci zawodowej.

1.2. Koncepcja szkolenia modu³owego
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy  metodologia
Modu³ów Umiejêtnoci Zawodowych (MES)
W zawodowej owiacie doros³ych szkolenie modu³owe traktowane jest
jako rodek przeciwdzia³aj¹cy bezrobociu. Kursy oparte o modu³y pozwalaj¹
na szybkie przekwalifikowanie pracowników lub aktualizacjê posiadanych
umiejêtnoci do poziomu, jaki wyznacza rozwój techniki, technologii produkcji czy us³ug. Z tych powodów MOP rozwinê³a technologiê nauczania
i uczenia siê typu know-how pod nazw¹ Modu³y Umiejêtnoci Zawodowych (Modules of Employable Skills  MES). W pierwotnej wersji by³a ona
stosowana jako pomoc owiatowa dla krajów rozwijaj¹cych siê. Koncepcja
MES jest uniwersalna, zw³aszcza w sferze metodologicznej, co pozwala na jej
szerokie wykorzystanie. Stosowanie modu³ów umiejêtnoci zawodowych
wp³ywa na zmiany tradycyjnych systemów szkolenia zawodowego w wymiarze kadrowym, materialnym i finansowym. Przekszta³ceniu ulega funkcja nauczyciela (instruktora), podrêcznik, przestrzeñ dydaktyczna. Zmiany
obejmuj¹ równie¿ sposoby analizy zawodu, techniki doboru treci kszta³cenia oraz sam proces nauczania i uczenia siê. System modu³ów umiejêtnoci
zawodowych koncentruje siê na dok³adnym okreleniu potrzeb szkoleniowych przedsiêbiorstw we wszystkich sektorach gospodarki i zawodach, jakie
w nich wystêpuj¹. Rozwi¹zaniem zaproponowanym przez MOP jest zmodularyzowany model zawodu, który wychodzi od ca³oci zawodu, jaki mo¿e
byæ przedmiotem szkolenia, dzieli go na samodzielne, logiczne czêci w oparciu o zasadê strukturaln¹ i okrela koñcow¹ ocenê prowadz¹c¹ do certyfikatu lub dyplomu. Model ten traktuje modu³y jako zintegrowane elementy
okrelonej ca³oci, czyli danego zawodu (rys. 2).
W koncepcji MES zmierza siê, poprzez analizê pracy w danym zawodzie
lub obszarze zawodowym, do wyodrêbnienia najmniejszych, logicznie
uzasadnionych cz¹stek pracy. Cz¹stki te czêsto nazywane zadaniami zawodowymi, wed³ug MOP okrelane s¹ jako jednostki modu³owe. W ka¿dej
jednostce modu³owej jest wyranie okrelony pocz¹tek i koniec czynnoci, a jej rezultatem jest produkt, us³uga lub istotna decyzja. Jednostka
modu³owa nie podlega zwykle dalszym podzia³om, stanowi najmniejsz¹
cz¹stkê modu³u umiejêtnoci zawodowych5. W zasadzie ta definicja odpoChrosciel E., Plumbridge W.: Podrêcznik modu³owych szkoleñ umiejêtnoci zawodowych, Warszawa-Genewa: MPiPS, MOP, 1994.
5
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Rys. 2. Model zmodularyzowanego zawodu6

wiada ogólnej definicji zadania zawodowego, ale oferuje bardziej precyzyjne i jasne wyjanienie. Faktycznie, definicja zadania zawodowego czêsto podlega ró¿nym interpretacjom  od ma³ego segmentu pracy, po ca³kiem du¿y segment, co mo¿e stanowiæ kilka zadañ wg innego podejcia.
Analiza zadañ zawodowych daje w efekcie identyfikacjê etapów pracy
i odpowiadaj¹cych im umiejêtnoci praktycznych (motorycznych), poznawczych oraz wymaganych postaw zawodowych.
Modu³ umiejêtnoci zawodowych w koncepcji MES stanowi specyfikacjê
pracy wyra¿on¹ w formie jednostek modu³owych. Liczba jednostek modu³owych, sk³adaj¹cych siê na dany modu³ umiejêtnoci zawodowych, mo¿e
wahaæ siê od jednej do kilkunastu, a nawet do kilkudziesiêciu jednostek.
Modu³y umiejêtnoci zawodowych mog¹ sk³adaæ siê z jednostek modu³owych pochodz¹cych z ró¿nych obszarów zawodowych i zakresów pracy.
Treæ pracy wyra¿ona dan¹ jednostk¹ modu³ow¹ jest wykonywana w ramach okrelonej liczby jasno zdefiniowanych etapów pracy, realizowanych
w logicznej kolejnoci (rys. 3). Ka¿dy etap pracy, by móc go prawid³owo
wykonaæ  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami i w okrelonych warunkach  wymaga pos³u¿enia siê odpowiednimi umiejêtnociami.
Symela K. (red.): Kszta³cenie i szkolenie modu³owe dla rynku pracy, Projekt Leonardo da Vinci
Nr PL/00/B/F/PP/140.179, ITeE, Radom 2003.
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Powy¿sze za³o¿enia stanowi¹ w koncepcji MES punkt wyjcia do tworzenia programu szkolenia zawodowego. Istotny problem stanowi prze³o¿enie informacji uzyskanych z analizy i podzia³u pracy na jêzyk dydaktyki.
Chodzi o odpowied na pytanie  jak nauczyæ umiejêtnoci okrelonych
w jednostce modu³owej. Dla rozwi¹zania tego problemu w systemie MES
zosta³y opracowane materia³y w formie elementów dydaktycznych. Ka¿dy
element dydaktyczny obejmuje specyficzny zakres umiejêtnoci lub wiedzy. Aby móc okreliæ elementy dydaktyczne, konieczne jest przeprowadzenie analizy poszczególnych etapów pracy w kategoriach umiejêtnoci
koniecznych do ich wykonania.
Element dydaktyczny jest broszur¹ zawieraj¹c¹ od kilku do kilkunastu
stronic instrukta¿owych. Zakres zawartych w nim treci jest niewielki,
ale znacz¹cy i precyzyjnie dopasowany do celu, jaki powinien zostaæ osi¹gniêty po zrealizowaniu tego elementu. Cel taki, adresowany bezporednio do ucznia, przedstawiony jest na pierwszej stronie broszury. Zazwyczaj ma on formê: Po zrealizowaniu tego elementu dydaktycznego bêdziesz
umia³ zrobiæ to i to, zgodnie z podanymi takimi to, a takimi normami.
W nastêpnej kolejnoci podana jest lista potrzebnych narzêdzi, urz¹dzeñ
i materia³ów oraz lista elementów dydaktycznych bezporednio zwi¹zanych z omawianym elementem. Strony instrukta¿owe zawieraj¹ zwiêz³y
tekst bogato ilustrowany rysunkami. Klamrê zamykaj¹c¹ stanowi narzêdzie pomiaru postêpu  sprawdzian, pozwalaj¹cy precyzyjnie oceniæ, czy
cel szkolenia zosta³ osi¹gniêty.
Istotn¹ cech¹ koncepcji MES jest jej ukierunkowanie na ucznia. Równie¿ elementy dydaktyczne s¹ przeznaczone do wykorzystania przede
wszystkim przez uczniów. Od ucz¹cego siê oczekuje siê, ¿e bêdzie opanowywa³ dan¹ umiejêtnoæ wed³ug instrukcji podanych w elemencie dydaktycznym. Z nauczycielem bêdzie konsultowa³ jedynie fragmenty, w których napotka na trudnoci. Po zrealizowaniu elementu dydaktycznego
nauczyciel sprawdza, czy zosta³y opanowane treci w stopniu umo¿liwiaj¹cym kontynuacjê nauki nastêpnego elementu.
Elementy dydaktyczne tworz¹ rodzaj minipodrêczników umo¿liwiaj¹cych samokszta³cenie, czy te¿ samokszta³cenie kierowane. Istotn¹ cech¹ elementów dydaktycznych jest to, ¿e musz¹ one przejæ proces weryfikacji
w praktyce dydaktyczno-szkoleniowej, aby przybraæ postaæ broszury szkoleniowej. Ze wzglêdu na trudnoci edytorskie i du¿e koszty przygotowania
elementów dydaktycznych w formie oddzielnych broszur czêsto zastêpuje
siê je tzw. jednostkami szkoleniowymi w po³¹czeniu z innymi stosowanymi materia³ami szkoleniowymi. Jednostki szkoleniowe stanowi¹ precyzyjn¹
formê opisu zajêæ szkoleniowych i obejmuj¹ sw¹ treci¹ w sposób wszechstronny
okrelone zbiory umiejêtnoci oraz odpowiadaj¹cy im zakres wiadomoci.
Procedura tworzenia elementów dydaktycznych, czy te¿ jednostek szkoleniowych, opiera siê na podobnych zasadach i procedurach  od zawodu

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...

17

OBSZAR ZAWODOWY
Powszechnie uznana sfera (dziedzina) dzia³alnoci zawodowej, na któr¹ sk³ada siê okrelona liczba zawodów
pokrewnych pod wzglêdem rodków i przedmiotów pracy lub zbiorów fu nkcji wystêpuj¹cych w ró¿nych zawodach
(np. funkcje nadzoru, kontroli, funkcje spo³eczne, mened¿erskie itp.)
Przyk³ady obszarów zawodowych: budownictwo, mechanika, elektrotechnika, informatyka, itd.
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stanowiskach pracy
(Dok. 1)
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Element
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elementy zadania
zawodowego,
pozwalaj¹ce na jego
prawid³owe wykonanie
oraz umo¿liwiaj¹ce
wyodrêbnienie
jednostek szkoleniowych
(Dok. 4 i 5)
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Test
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(Dok. 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9a, 9b)

PAKIET EDUKACYJNY

(specyfikacja pracy w formie jednostek modu³owych)

(materia³y dydaktyczne wspomagaj¹ce proces nauczania
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i postaw zawodowych)
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wymagañ stanowi¹cych przedmiot szkolenia
zawodowego

Dobór i projektowanie treci, materia³ów i pomocy
dydaktycznych do modu³owego programu szkolenia
zawodowego

Rys. 3. Projektowanie modu³owych programów szkolenia zawodowego z wykorzystaniem
metodologii MES  Modu³y Umiejêtnoci Zawodowych (oznaczenia Dok.1÷Dok.10 wg tabeli 2)

18

Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

do stanowiska pracy, od stanowiska pracy do zadania, od zadania do elementu zadania, od elementu zadania do wymaganej umiejêtnoci, od wymaganej umiejêtnoci do elementu dydaktycznego lub jednostki szkoleniowej. Zale¿noci te przedstawione s¹ na rysunku 3, który w syntetycznym ujêciu ilustruje istotê metodologii MES.
Dla ka¿dego programu szkolenia w systemie MES, obejmuj¹cego jedn¹
lub kilka jednostek modu³owych, przygotowywany jest pakiet edukacyjny,
zawieraj¹cy m.in.: poradnik dla instruktora, poradnik dla osoby szkolonej,
opis wymaganych narzêdzi, sprzêtu, materia³ów i pomocy dydaktycznych,
zestaw elementów dydaktycznych i/lub jednostek szkoleniowych, test osi¹gniêæ dotycz¹cy umiejêtnoci, okrelaj¹cy warunki i normy wykonania.
W pakietach edukacyjnych opracowanych w projekcie MPiPS TOR#9
Szkolenie Doros³ych, elementy dydaktyczne zosta³y zast¹pione jednostkami szkoleniowymi. Taki sposób podejcia u³atwia³ opracowanie programów szkolenia oraz zaplanowanie i organizacjê zajêæ w ramach okrelonego kursu. To w³anie jednostki szkoleniowe, które zawieraj¹ kluczowe punkty
nauczania, informacje o metodach i wyposa¿eniu dydaktycznym oraz okrelaj¹ warunki bezpieczeñstwa, zestawy æwiczeñ, sprawdziany postêpów
i materia³y drukowane dla ucz¹cych siê7, s¹ podstawowym kompendium
wiedzy i kszta³towanych umiejêtnoci zawodowych dla uczestników szkolenia w systemie modu³owym.
W koncepcji Modu³ów Umiejêtnoci Zawodowych MES elementy dydaktyczne lub ich odpowiedniki czyli jednostki szkoleniowe s¹ najwa¿niejsze. Gromadzone w archiwum materia³y umo¿liwiaj¹ pe³n¹ indywidualizacjê kszta³cenia, elastycznoæ i szybkoæ przyswajania ró¿norodnych
treci oraz dostosowywania ich do potrzeb zarówno uczestników, jak i do
wymagañ rynku pracy.

1.3. Polskie dowiadczenia w konstruowaniu
programów szkoleñ wed³ug koncepcji modu³ów
umiejêtnoci zawodowych  projekt TOR#9 Szkolenie
Doros³ych 8
W latach 1993-1997 w Polsce realizowany by³ w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej projekt TOR#9 Szkolenie Doros³ych, powiêcony
rozwijaniu programów modu³owych. Konsultacje i szkolenia autorów tworz¹cych programy modu³owe na potrzeby szkolenia zawodowego zapewTabela 2  Nazwy dokumentów stosownych w polskiej adaptacji metodologii MES, Dokument 6
Zestaw jednostek szkoleniowych dla okrelonej jednostki modu³owej, Rys. 3.
8
Rozdzia³ opracowany na podstawie Strojna E.: Projektowanie i wdra¿anie programów szkolenia
zawodowego opartego na Modu³ach Umiejêtnoci Zawodowych  MES, Dowiadczenia polskie,
MPiPS, Warszawa, czerwiec 2000.
7
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ni³a Miêdzynarodowa Organizacja Pracy. Po przeszkoleniu 230 nauczycieli i instruktorów powo³ano zespo³y autorów, których zadaniem by³o opracowanie dokumentacji programów modu³owych, zgodnie z podejciem
MES, zaadaptowanym do warunków polskich. Prace zespo³ów bezporednio koordynowa³o 13 instytucji szkoleniowych oraz trzech ekspertów krajowych9.
Po oko³o dwóch latach prac projektowych zosta³y przygotowane modu³owe programy szkolenia zawodowego dla 21 obszarów zawodowych.
Opracowana dokumentacja programowa dla tych obszarów zawodowych
obejmowa³a prawie 1000 jednostek modu³owych. Ca³oæ materia³ów liczy
ponad 47 tys. stron maszynopisu.
Od 1997 roku realizowane s¹ programy szkolenia zawodowego, bazuj¹ce na tych materia³ach. Programy wykorzystuj¹ce metodologiê MES przede
wszystkim wdra¿ane s¹ w instytucjach szkoleniowych, które bra³y udzia³
w projekcie TOR#9 Szkolenie Doros³ych. Informacja o tych programach,
jak równie¿ ich kompletne wersje elektroniczne s¹ sk³adnikiem ogólnodostêpnego sytemu informatycznego administrowanego przez MGiP.
W potocznym obiegu w Polsce szkolenie modu³owe bardzo czêsto uto¿samiane jest z nauczaniem realizowanym w blokach zajêæ. Metody dydaktyczne  w tak rozumianym szkoleniu modu³owym  nie ró¿ni¹ siê od
metod stosowanych przy realizowaniu programów tradycyjnych.
Przy pisaniu programów szkolenia w ramach projektu TOR#9 po raz
pierwszy w Polsce zastosowano zalecan¹ przez MOP koncepcjê Modu³ów
Umiejêtnoci Zawodowych MES. W koncepcji tej kwalifikacje uzyskiwane
w wyniku realizacji modu³u (lub jednostki modu³owej) s¹ równoznaczne
z nabyciem umiejêtnoci wykonania okrelonej pracy zawodowej (kilku
zadañ lub przynajmniej jednego zadania zawodowego). Takie rozumienie
modu³u nale¿y zatem odró¿niæ od modu³u w znaczeniu bloku treci nauczania, który w tradycyjnym podejciu dotyczy zestawu przedmiotów
nauczania. W tym drugim przypadku powi¹zanie modu³owego, tzn. blokowego uk³adu treci programu nauczania z zadaniami zawodowymi jest
lune, a czêsto wcale nie istnieje. Jest to podstawowa ró¿nica, o której nale¿y pamiêtaæ oceniaj¹c oferty szkolenia zawodowego reklamowane jako
szkolenie modu³owe.
Analiza programów szkolenia wykorzystuj¹cych podejcie MES oraz
prowadzony przez ministerstwo monitoring i obserwacja wdro¿eñ kursów
pozwalaj¹ na wyró¿nienie kilkunastu cech tego szkolenia. Najwa¿niejsze
z nich to:
1. Tworzenie programu szkolenia zaczyna siê od analizy pracy zawodowej. W efekcie szkolenie jest cile powi¹zane z prac¹ i przygotowuje do
realizacji zadañ na stanowisku pracy.
Informator o programach modu³owych dla szkolenia zawodowego. MPiPS, Projekt TOR#9 
Szkolenie Doros³ych, Warszawa 1997.
10
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Tabela 1. Modu³owe programy szkolenia zawodowego opracowane w projekcie TOR #9
Szkolenie Doros³ych10
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Obszary zawodowe,dla których
opracowano programy modu³owe
Spawanie
Mechanika pojazdowa
Elektryka ielektronika samochodowa
Elektroenergetyka ielektronika
przemys³owa
Obs³uga inaprawa maszyn rolniczych
CNC iCAD-CAM
Informatyka,konserwacja sprzêtu
komputerowego
Us³ugisekretarskie
Rachunkowoœæ,finanse,ksiêgowoœæ
Handeli marketing
Organizacja izarz¹dzanie ma³ymi
przedsiêbiorstwami
Prowadzenie dzia³alnoœcigospodarczej
isamozatrudnienie

Instytucja
Zakresy
wdro¿eniowa pracy/zawody
ZDZ Warszawa
6
ZDZ £ódŸ
5
ZDZ £ódŸ
8
ZSZ Nr2
13
Starachowice
ZDZ £ódŸ
6
ZST Miko³ów
9
KAROLEX
1
Gi¿ycko
ZDZ Rzeszów
1
ZDZ Rzeszów
5
CKU Krosno
17
CKU Krosno

14

CKU Krosno

15

OSZ KW OHP
Szczecin
OSZ KW OHP
Ochrona œrodowiska,ekologia
Szczecin
ZSE NR 2
Hotelarstwo,agroturystyka,pensjonaty
Szczecin
OSZ KW OHP
Catering (us³ugigastronomiczne)
Pleszew
Turystyka iorganizacja podró¿y
ZDZ Ustroñ
Budownictwo ius³ugibudowlane
ZDZ Toruñ
Hydraulika imonta¿ ruroci¹gów
ZDZ Toruñ
Instalacje co
ZDZ Toruñ
ZDZ Gorzów
Krawiectwo
Wielkopolski
RAZEM:

Jednostki
modu³owe
65
111
22

Jednostki
szkoleniowe
136
370
76

102

422

68
27

287
503

27

159

15
49

84
263

103

534

13 Rolnictwo

1

37

145

14

4

39

228

4

60

199

5

65

264

4
3
4
9

24
51
24
38

158
167
64
113

4

38

195

138

965

4367

15
16
17
18
19
20
21

2. Jasne s¹ cele szkolenia. Wynikaj¹ one z analizy pracy i opisu zadañ zawodowych.
3. Dobór treci szkolenia wynika z ustalonych celów. Treci programu nauczania nawi¹zuj¹ bezporednio do wymagañ stanowisk pracy i kwalifikacji zawodowych.
4. Przejrzysty jest podzia³ i uk³ad treci w postaci zwartych, samodzielnych
jednostek modu³owych. Przygotowuj¹ one ucz¹cego siê do wykonania
10

Informator op. cit.
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zadañ zawodowych. Struktura programu przedstawiona jest w formie opisów i schematów blokowych jednostek modu³owych. Pokazuj¹ one wzajemne powi¹zania treci programu, pozwalaj¹ unikn¹æ powtórzeñ i zapewniaj¹ zachowanie logicznej spójnoci materia³u nauczania.
5. Programy modu³owe s¹ otwarte na zmiany. Bez naruszania spójnoci
programu mo¿na:
l wymieniaæ nieaktualne jednostki modu³owe lub szkoleniowe;
l dodawaæ jednostki modu³owe, które poszerzaj¹ zakres umiejêtnoci na danym poziomie kszta³cenia;
l dodawaæ jednostki modu³owe, które pozwalaj¹ uzyskaæ kwalifikacje na wy¿szym poziomie.
6. Treci dydaktyczne maj¹ charakter interdyscyplinarny. Nie ma podzia³u
na dziedziny wiedzy czy przedmioty nauczania. Wa¿ne s¹ zbiory umiejêtnoci, czasami z ró¿nych dziedzin, potrzebne do wykonania pracy.
7. Obowi¹zuje zasada cis³ego ³¹czenia teorii z praktyk¹ zarówno w treciach, jak i w metodach nauczania. W programach dominuj¹ treci
praktyczne. Wiedza teoretyczna w³¹czana jest na tyle, na ile stanowi
niezbêdn¹ podbudowê dzia³añ praktycznych, realizowanych w pracy
zawodowej.
8. Programy wymuszaj¹ stosowanie aktywnych metod pracy dydaktycznej. Osoba szkolona ma ³atwy dostêp zarówno do nowoczesnego wyposa¿enia, jak i do materia³ów dydaktycznych. Uczestnik szkolenia
aktywnie, czêsto samodzielnie pracuje pod kierunkiem nauczyciela.
Wnosi tak¿e swój wk³ad w przebieg szkolenia, wzbogacaj¹c treci zajêæ
poprzez dzielenie siê dotychczasowym dowiadczeniem zawodowym.
9. Nauczyciel wystêpuje w roli organizatora procesu dydaktycznego, opiekuna, pomocnika, doradcy. Nowa rola wymaga zmiany dotychczasowych nawyków postêpowania. Konieczne jest odejcie od roli wyk³adowcy i nadzorcy w z³ym tego s³owa znaczeniu.
10. Programy zawieraj¹ szczegó³owo zaprojektowane plany jednostek szkoleniowych wraz z opracowanymi materia³ami do ich realizacji, a tak¿e
wskazówkami metodycznymi dla nauczyciela i ucznia. Materia³y te
zebrane s¹ w pakiety dydaktyczne.
11. Zaprojektowany w programie system sprawdzianów po jednostkach
modu³owych zapewnia pe³n¹ kontrolê wyników szkolenia. Przejcie
do kolejnej jednostki modu³owej uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia sprawdzianu, potwierdzaj¹cego opanowanie konkretnych
umiejêtnoci wykonywania zadania zawodowego.
12. wiadectwa zawieraj¹ listê zadañ zawodowych, które absolwent szkolenia jest w stanie wykonaæ.
13. Realizacja programu szkolenia jest wyranie zorientowana na ucz¹cego siê. Potrzebom osoby szkolonej jest podporz¹dkowana ca³a organizacja procesu dydaktycznego, treci i metody pracy nauczyciela.
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14. Szkolenie ma na celu wype³nienie luki miêdzy tymi umiejêtnociami,
które uczestnik szkolenia posiada, a tymi, które wymagane s¹ do sprawnego wykonywania przez niego zadañ zawodowych. Szkol¹cy siê nie
musi uczyæ siê po raz wtóry tego, co ju¿ umie.
15. Mo¿liwy jest wysoce zindywidualizowany tok nauczania. Osoba szkolona mo¿e ustaliæ swój indywidualny program szkolenia, wybieraj¹c
te jednostki modu³owe, które s¹ dla niej najbardziej przydatne.
16. Modu³owa struktura programu pozwala na tzw. elastyczne wejciewyjcie. Szkolenie mo¿e byæ roz³o¿one w czasie i odbywaæ siê etapami.
Opanowywanie kolejnych modu³ów programu szkolenia w danym zawodzie prowadzi do uzyskiwania coraz wy¿szego poziomu kwalifikacji i specjalizacji w tym zawodzie. Pe³ne wykszta³cenie w zawodzie
mo¿na uzyskaæ na zasadzie stopniowego gromadzenia kwalifikacji.
17. Mo¿liwe jest te¿ szkolenie wielozawodowe. W ramach jednej oferty
szkolenia mo¿na realizowaæ jednostki modu³owe z programów opracowanych dla ró¿nych zawodów lub specjalnoci. Umo¿liwia to uczestnikom przygotowanie siê do prac wymagaj¹cych kwalifikacji interdyscyplinarnych.
18. Szkolenie jest nastawione na przygotowanie do zatrudnienia. Oferta
kursu mo¿e sprowadzaæ siê nawet do pojedynczej jednostki modu³owej. Po ukoñczeniu takiego ma³ego fragmentu programu uczestnik szkolenia jest ju¿ przygotowany do wykonywania konkretnego zadania zawodowego. Zatem mo¿na mu powierzyæ do realizacji jaki wycinek
pracy.
Nie jest ³atwo w praktyce zaprojektowaæ i realizowaæ programy, które
odpowiada³yby w pe³ni tej charakterystyce. Zarówno autorzy programów,
jak i nauczyciele prowadz¹cy zajêcia staj¹ przed wieloma problemami
i wyzwaniami. Jedn¹ z trudniejszych barier s¹ dotychczasowe, utrwalone
nawyki mylenia i dzia³ania.
W polskim podejciu, w projekcie TOR #9 Szkolenie Doros³ych przyjêto, ¿e procedura pisania programów modu³owych ma sk³adaæ siê z 10
faz. Efektem ka¿dej fazy by³o opracowanie odpowiedniego dokumentu
wed³ug z góry przyjêtego wzoru zapisu. Dziêki takiemu podejciu, modu³owe programy szkolenia zawodowego maj¹ ujednolicon¹ formê i dla ka¿dego obszaru zawodowego sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych dokumentów:
1. Opis pracy.
2. Lista i opis jednostek modu³owych.
3. Cele szkolenia w zakresie jednostki modu³owej.
4. Arkusz analizy jednostki modu³owej (etapy zadañ i zbiory umiejêtnoci).
5. Zestawienie jednostek szkoleniowych dla jednostki modu³owej (plan
realizacji szkolenia).
6. Opisy jednostek szkoleniowych wraz z materia³ami towarzysz¹cymi.
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7. Sprawdzian wyników szkolenia w zakresie jednostki modu³owej.
8. Lista wyposa¿enia dydaktycznego dla jednostek modu³owych.
9. Materia³y metodyczne dla ucznia i dla nauczyciela.
10. Pakiety edukacyjne do realizacji jednostek modu³owych.
Aneks 4 przedstawia zestawienie 138 zakresów pracy, dla których zaprojektowane zosta³y modu³owe programy szkolenia zawodowego z 21
obszarów zawodowych ujêtych w tabeli 1. Wszystkie te programy s¹
w dyspozycji MGiP i zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ mog¹ byæ udostêpniane zainteresowanym instytucjom szkoleniowym, tak¿e z poziomu
informatycznej bazy danych o modu³owych szkoleniach zawodowych.

1.4. Usytuowanie modu³owych programów
w Krajowym Systemie Szkolenia Zawodowego
Tworzenie Krajowego Systemu Szkolenia Zawodowego (KSSZ), jakie zapocz¹tkowane zosta³o w projekcie PHARE 2000, wspiera proces budowania w Polsce podstaw efektywnie funkcjonuj¹cego systemu ustawicznej
edukacji zawodowej doros³ych. Fundamentem KSSZ jest system rozwi¹zañ
organizacyjno-prawnych, jakie nale¿y zapewniæ (dostosowaæ istniej¹ce oraz
zaprojektowaæ nowe rozwi¹zania), aby prawid³owo funkcjonowa³y wszystkie jego sk³adowe, uwzglêdniaj¹ce elementy poda¿owe, jak i popytowe szkoleñ zawodowych (rys. 4).

II.1. Krajowe
standardy
kwalifikacji
zawodowych

II.2. Modu³owe
programy
szkolenia
zawodowego

II.3. Akredytacja
instytucji
realizuj¹cych
szkolenia

II.4. Uznawanie
i certyfikacja
kwalifikacji
zawodowych

II.5. Statystyka
edukacji
ustawicznej

ROZWI¥ZANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE ZAPEWNIAJ¥CE FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO
SYSTEMU SZKOLENIA ZAWODOWEGO

I.1.Finansowanie
kszta³cenia
i szkolenia
ustawicznego

I.2. Instrumenty
pobudzaj¹ce
pracodawców do
inwestowania w
szkolenia

I.3. Instrumenty
pobudzaj¹ce
pracowników do
udzia³u w edukacji

I.4. Organizacja
wspó³pracy
administracji
i partnerów
spo³ecznych

Elementy popytowe

Rys. 4. Krajowy System Szkolenia Zawodowego (KSSZ) i jego podsystemy

I.5. Informacje o
ofercie szkoleñ i
jakoci us³ug
edukacyjnych

RYNEK PRACY

PODSYSTEM MONITOROWANIA I EWALUACJI

Elementy poda¿owe

24

Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

G³ówne elementy podejcia popytowego to:
l finansowanie kszta³cenia i szkolenia ustawicznego (I.1);
l instrumenty pobudzania pracodawców do inwestowania w szkolenia (I.2);
l instrumenty pobudzania pracowników do udzia³u w edukacji (I.3)
np. w postaci urlopów szkoleniowych;
l organizacja wspó³pracy administracji i partnerów spo³ecznych jako
warunek rozwoju edukacji ustawicznej (I.4);
l informacje o ofercie szkoleñ i jakoci us³ug (I.5), jako podstawa podejmowania decyzji na ró¿nych poziomach.
W elementach podejcia poda¿owego mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce podsystemy:
l krajowe standardy kwalifikacji zawodowych (II.1);
l modu³owe programy szkolenia zawodowego (II.2);
l ewidencja i akredytacja instytucji realizuj¹cych programy szkolenia
zawodowego (II.3);
l uznawanie kwalifikacji zawodowych (II.4);
l statystyka edukacji ustawicznej (II.5).
Elementy poda¿owe i popytowe oraz wyodrêbnione w nich podsystemy wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i wskazuj¹ docelowy model  Krajowy System Szkolenia Zawodowego (KSSZ). Ocenê funkcjonowania systemu zapewnia natomiast podsystem monitorowania i ewaluacji, którego zadaniem jest ci¹g³e badanie relacji pomiêdzy poszczególnymi elementami
systemu oraz oczekiwaniami i wymaganiami rynku pracy, który dostarcza
informacji zwrotnej o skutecznoci podejmowanych dzia³añ, zarówno tych
o charakterze poda¿owym, jak i popytowym.
KSSZ stanowi zatem uk³ad powi¹zanych ze sob¹ ró¿norodnymi zale¿nociami podsystemów, tworzonych dla realizacji nastêpuj¹cych podstawowych celów:
l usprawnienie procesu podejmowania decyzji w obszarze polityki zatrudnienia i polityki edukacyjnej;
l zapewnienie wysokiej jakoci szkoleñ oferowanych w ramach edukacji ustawicznej;
l zapewnienie porównywalnoci i przejrzystoci kwalifikacji zawodowych;
l umo¿liwienie osobom doros³ym szybkiego i elastycznego szkolenia,
dostosowanego do zapotrzebowania rynku pracy;
l w³¹czenie partnerów spo³ecznych do dzia³añ wspomagaj¹cych rozwój kszta³cenia ustawicznego;
l zwiêkszenie konkurencyjnoci firm i stymulowanie rozwoju osobistego osób doros³ych poprzez ich zwiêkszony udzia³ w edukacji ustawicznej.
Dla osi¹gniêcia tych celów niezbêdne jest m.in.: zwiêkszenie nak³adów
na szkolenie i zapewnienie wiêkszej stabilnoci systemu finansowania,
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partnerskie kszta³towanie polityki w sferze edukacji ustawicznej, rozwijanie instrumentów pobudzaj¹cych przedsiêbiorców i pracowników do inwestowania w szkolenia, rozwijanie instrumentów zapewniaj¹cych wysok¹ efektywnoæ szkoleñ, rozwijanie systemu informacji dla sprawnego podejmowania decyzji.
Powy¿szy schemat ilustruje równie¿ usytuowanie i rangê modu³owych
programów szkolenia zawodowego (pkt. II.2) w Krajowym Systemie Szkolenia Zawodowego. Nale¿y zwróciæ uwagê na wystêpowanie sprzê¿enia
zwrotnego pomiêdzy wymaganiami rynku pracy i modu³owymi programami szkolenia zawodowego, które z kolei powinny byæ opracowywane
w cis³ej korelacji ze standardami kwalifikacji zawodowych. Docelowo wskazane jest, ¿eby opracowanie standardu kwalifikacji dla danego zawodu
poprzedza³o przygotowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego, co jest zwi¹zane z pos³ugiwaniem siê nazwami i treciami zawartymi
w sk³adowych kwalifikacji, przy okrelaniu nazewnictwa programów modu³owych, które s¹ to¿same z odpowiednimi zakresami pracy.
Warto podkreliæ, ¿e ró¿nica pomiêdzy wymaganiami standardu kwalifikacji zawodowych, a faktycznymi kwalifikacjami pracownika lub kandydata do pracy wy³ania potrzebê szkoleniow¹, któr¹ mo¿na bêdzie zaspokoiæ poprzez opracowanie i realizacjê odpowiedniego modu³owego programu nauczania. Zwi¹zek standardów kwalifikacji z modu³owymi programami
szkolenia zawodowego jest równie¿ bardzo istotny w przypadku potwierdzania i certyfikacji kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych w systemie
kszta³cenia ustawicznego (pkt II.4). Dotyczy to zw³aszcza nurtu kszta³cenia
nieformalnego oraz pozaformalnego (incydentalnego), które z regu³y nie
s¹ potwierdzane wiadectwami (dyplomami). Du¿¹ szansê upatruje siê dla
tych spraw w modularyzacji szkoleñ zawodowych, które szybciej ni¿ konwencjonalne metody, dostosowuj¹ siê do wymagañ rynku pracy oraz oczekiwañ indywidualnych osób.
W Polsce metodologia Modu³ów Umiejêtnoci Zawodowych (MES) przesz³a dwie fazy rozwoju. Pierwsza z nich mia³a miejsce w projekcie TOR#9
Szkolenie Doros³ych, druga w projekcie PHARE 2000. Potrzeba dostosowania tej metodologii dla polskich realiów wynik³a g³ównie z nastêpuj¹cych przes³anek:
1. Kandydaci do szkolenia prezentuj¹ zazwyczaj znacznie wy¿szy poziom
intelektualny ni¿ osoby, dla których MOP metodologiê MES dedykowa³. St¹d te¿ polskie programy umo¿liwiaj¹ kszta³towanie zarówno typowych, jak i z³o¿onych umiejêtnoci na poziomie: przyuczenia do zawodu, zasadniczym, rednim oraz wy¿szym, gdy tymczasem bank modu³owych programów MOP nawi¹zuje raczej do prostych prac na poziomie przyuczenia do zawodu.
2. Podstawy teoretyczne kszta³cenia/szkolenia zawodowego i teorie doboru treci kszta³cenia powinny uwzglêdniaæ tradycje i dorobek polskiej
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myli pedagogicznej (zw³aszcza pedagogii pracy) oraz innych nauk, które
maj¹ zarówno wp³yw na kompetencje kadry dydaktycznej, jak i proces
nauczania i uczenia siê. Modu³owa koncepcja nauczania powinna wejæ
do istniej¹cych systemów dydaktyczno-szkoleniowych w ró¿nych podmiotach wiadcz¹cych us³ugi edukacyjne i zostaæ zaakceptowana.
3. Rozwój modu³owych programów nauczania w systemie szkolnym
i pozaszkolnym wy³ania potrzebê zapewnienia takiej struktury i uk³adu
modu³owych programów szkolenia zawodowego, które bêd¹ mog³y byæ
wykorzystywane i adaptowane do ró¿nych typów i form kszta³cenia
(stacjonarne i na odleg³oæ), w tym równie¿ do samokszta³cenia (zw³aszcza nauczycieli i instruktorów).
4. Coraz szerszy asortyment ró¿norodnych materia³ów i pomocy dydaktycznych (drukowanych i multimedialnych, w tym i informacji pozyskiwanych z Internetu), mo¿liwych do wykorzystania w szkoleniach
modu³owych, wp³ywa na zakres i formê materia³ów przeznaczonych
dla ucznia i nauczyciela. Natomiast w klasycznym podejciu MES, materia³y dla ucz¹cych siê przybieraj¹ postaæ elementów dydaktycznych
w formie drukowanej (broszur do samokszta³cenia).
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2. Model dokumentacji programowej
szkoleñ modu³owych przyjêty w projekcie
PHARE 2000
2.1. Terminologia i pojêcia podstawowe
Poni¿ej przedstawiono system pojêæ i terminów u¿ywanych przy opracowywaniu i realizacji modu³owych programów szkolenia zawodowego.
Wyodrêbniono trzy grupy problemowe pojêæ:
1) Pojêcia i terminy specyficzne dla metodologii MOP  MES. Wyjaniaj¹
one koncepcjê modu³ów umiejêtnoci zawodowych  MES. Zamieszczony zestaw pojêæ opisuje tylko te, które znalaz³y zastosowanie w polskiej adaptacji metodologii MES w projekcie TOR#9 Szkolenie Doros³ych i zosta³y równie¿ utrzymane w projekcie PHARE 2000.
2) Pojêcia i terminy dotycz¹ce analizy pracy. Ich zadaniem jest wyjanienie podstawowych pojêæ zwi¹zanych z zawodem oraz jego analiz¹, jak
równie¿ okrelaniem potrzeb szkoleniowych.
3) Pojêcia i terminy dotycz¹ce dokumentacji programowej szkoleñ modu³owych. Ich zadaniem jest wyjanienie podstawowych terminów i pojêæ zastosowanych w przyjêtym modelu modu³owego programu szkolenia zawodowego oraz zwi¹zanych z ocen¹ jego jakoci.

Terminologia specyficzna dla metodologii MOP  MES11
Koncepcja MES (MES system)
Podejcie zawieraj¹ce sprawdzone procedury, formularze i tabele do
przeprowadzenia analizy zadañ i umiejêtnoci, prowadz¹ce do opracowania, realizacji i oceny programu szkoleniowego opartego na Modu³ach
Umiejêtnoci Zawodowych (Modules of Employable Skills  MES), w tym
opracowania elementów dydaktycznych lub jednostek szkoleniowych.
Modu³ Umiejêtnoci Zawodowych (Modules of Employable Skills  MES)
Specyfikacja pracy (job specification) wyra¿ona w formie jednostek modu³owych. Okrela, w kategoriach zbioru jednostek modu³owych, zadania
wykonywane w ramach danej pracy.
Jednostka modu³owa (Modular Unit)
Logiczny i mo¿liwy do przyjêcia wycinek pracy (job) w ramach zawodu
(occupation) lub zakresu pracy (field of work) o jasno okrelonym rozpoczê11
Chrosciel E., Plumbridge W.: Podrêcznik modu³owych szkoleñ umiejêtnoci zawodowych, Warszawa-Genewa, MPiPS, MOP, 1994; Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie modu³owych programów kszta³cenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej, Poradnik, MPiPS, Warszawa 2000.
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ciu i zakoñczeniu, zwykle nie poddawany dalszym podzia³om, odpowiadaj¹cy zadaniu zawodowemu. Jego rezultatem jest produkt, us³uga lub istotna decyzja. Zadanie zawodowe wymaga oddzia³ywania pracownika na takie elementy jak: narzêdzia, wyposa¿enie, inni ludzie, informacje, dane,
wydarzenia, warunki, rodowisko itp.
Obecnie rozró¿nia siê jednostkê modu³ow¹ pracy (zadanie zawodowe)
oraz jednostkê modu³ow¹ programu szkolenia. Jednostka modu³owa programu oznacza wyodrêbniony wycinek programu szkolenia, opisywany
jako zadanie zawodowe, którego wykonanie ucz¹cy siê ma opanowaæ.
Arkusz Analizy Jednostki Modu³owej (Modular Unit Analysis Sheet)
Na arkuszu tym wyszczególnione s¹ ró¿ne umiejêtnoci, konieczne do
wykonania poszczególnych etapów pracy danej jednostki modu³owej, razem ze standardami wykonania. Podane s¹ równie¿ sfery umiejêtnoci (psychomotoryczna, intelektualna, postawy) dla poszczególnych umiejêtnoci. Arkusz ten wykorzystywany by³ w programach opracowanych w ramach projektu TOR#9 Szkolenie Doros³ych, w projekcie PHARE 2000
zosta³ zmodyfikowany.
Tabela Korelacji Jednostka Modu³owa/Element Dydaktyczny/lub Jednostka Szkoleniowa (Modular Unit/Learning Element Reference Chart)
Jest stosowana do skorelowania etapów pracy wykonywanych w ramach
danej jednostki modu³owej z elementami dydaktycznymi lub jednostkami szkoleniowymi, niezbêdnymi do wyszkolenia osoby. Tabela korelacji
umo¿liwia wyodrêbnienie jednostek szkoleniowych. Arkusz ten wykorzystywany by³ w programach opracowanych w ramach projektu TOR#9 Szkolenie Doros³ych, w projekcie PHARE 2000 zosta³ zmodyfikowany.
Jednostka szkoleniowa (Instructional Unit)
Sposób zapisu treci 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.
Element dydaktyczny (Learning Element)
Zamkniêta broszura szkoleniowa, przeznaczona do nauczania zorientowanego na ucznia, z której równie¿ korzysta nauczyciel/instruktor. Ka¿dy
element dydaktyczny obejmuje treci pozwalaj¹ce opanowaæ okrelon¹
umiejêtnoæ lub wycinek wiedzy.
Sprawdzian postêpów (Progress Check)
Jest to dok³adne odzwierciedlenie ustalonych celów jednostki szkoleniowej lub elementu dydaktycznego. Ma on dostarczyæ wiarygodnego dowodu na to, ¿e uczeñ potrafi zastosowaæ umiejêtnoæ (psychomotoryczn¹,
intelektualn¹ lub postawê), której nauczy³ siê zgodnie ze standardami
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i w warunkach okrelonych w opisie celów. Wykonywany na zakoñczenie
jednostki szkoleniowej lub elementu dydaktycznego.
Test osi¹gniêæ (Perfomance Test)
Nawi¹zuje do celów jednostki modu³owej. Dostarcza wiarygodnego
dowodu na to, ¿e uczeñ potrafi wykonaæ zadanie zawodowe okrelone
w jednostce modu³owej zgodnie z okrelonymi standardami i w danych
warunkach. Testy osi¹gniêæ staj¹ siê testami cz¹stkowymi, jeli program
szkoleniowy MES obejmuje wiêcej jednostek modu³owych.
Egzamin koñcowy (Fina³ Test)
Wszechstronny test osi¹gniêæ przeprowadzany pod koniec programu
szkoleniowego opartego na MES, obejmuj¹cy wiêksz¹ liczbê jednostek
modu³owych.
Pakiet Edukacyjny MES (MES Learning Package)
Sk³ada siê z poradników dla instruktora i osób szkolnych, listy sprzêtu
i pomocy dydaktycznych oraz zestawu tych elementów dydaktycznych/
jednostek szkoleniowych, które s¹ niezbêdne do przeszkolenia danej osoby, zgodnie z jej indywidualnym opisem szkolenia, zawieraj¹cym jednostki modu³owe, objête danym programem szkoleniowym MES.
Modu³owy program szkolenia zawodowego oparty na MES (MES programme)
Dokumentacja szkolenia zawodowego, okrelaj¹ca cele, zakres i uk³ad
treci nauczania i uczenia siê, metody i rodki dydaktyczne (w tym materia³y do realizacji zajêæ). Dobór treci programu MES wynika z zadañ wystêpuj¹cych w zawodzie, którym odpowiadaj¹ jednostki modu³owe.
Lista Wyposa¿enia Szkoleniowego (Training Facilities List)
Jest stosowana do wyszczególnienia i opisu sprzêtu, narzêdzi, materia³ów itd. niezbêdnych do realizacji programu modu³owego.

Terminologia analizy pracy12
Zawód
Zbiór zadañ zawodowych wyodrêbnionych w wyniku spo³ecznego podzia³u pracy, wymagaj¹cych od pracownika odpowiednich kwalifikacji
zawodowych.
Obszar zawodowy
Powszechnie uznana sfera (dziedzina) dzia³alnoci zawodowej, na któr¹ sk³ada siê okrelona liczba zawodów pokrewnych pod wzglêdem rodków i przedmiotów pracy lub zbiorów funkcji wystêpuj¹cych w ró¿nych
12
Kwiatkowski S. M. , Symela K (red.).: Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia.
Projekty. IBE, Warszawa 2001; Kwiatkowski S. M., Woniak I. (red): Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Projektowanie i stosowanie. IBE, Warszawa 2003.
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zawodach (np. funkcje nadzoru, kontroli, funkcje spo³eczne, mened¿erskie itp.). Przyk³ady obszarów zawodowych: budownictwo, mechanika,
elektrotechnika, informatyka, itd.
Zakres pracy
Wydzielona z obszaru zawodowego lub zawodu dziedzina, dzia³alnoæ
wyznaczaj¹ca granice specjalnoci, specjalizacji b¹d kwalifikacji (okrelone zestawy zadañ zawodowych), wymaganych na stanowisku/stanowiskach
pracy. W wielu przypadkach zakres pracy mo¿e byæ to¿samy ze sk³adow¹
kwalifikacji w danym zawodzie.
Specjalnoæ zawodowa
Wystêpuje w rezultacie podzia³u pracy w ramach zawodu. Ukierunkowana jest zazwyczaj na funkcjê lub rodzaj wiedzy czy te¿ przedmiot pracy,
co okrelone jest specyficznym podzbiorem zadañ, stanowi¹cych rozwiniêcie zadañ podstawowych.
Specjalizacja zawodowa
Oznacza zdobywanie wiedzy i umiejêtnoci (teoretycznych i praktycznych), bieg³oæ w jakiej w¹skiej dziedzinie w danym zawodzie.
Zadanie zawodowe
Logiczny wycinek pracy w ramach zawodu o wyranie okrelonym pocz¹tku i koñcu. Uk³ad czynnoci zawodowych powi¹zany jednym celem
dzia³ania, koñcz¹cym siê okrelonym wytworem, us³ug¹ lub podjêciem
istotnej decyzji (w metodologii MES temu pojêciu odpowiada jednostka
modu³owa). Zadania zawodowe mog¹ byæ grupowane m.in. wg kryterium
logiki procesu wytwórczego, tj.: planowanie, organizowanie, wykonanie,
kontrola. Zadanie zawodowe realizowane jest z regu³y z podzia³em na etapy pracy  kolejne czynnoci, co warunkuje prawid³owe wykonanie tego¿
zadania. W modelu krajowego standardu kwalifikacji zawodowych wyodrêbniono cztery rodzaje zadañ zawodowych:
l zadania technologiczne  dotycz¹ metod dzia³ania podejmowanych na
w³asnym stanowisku pracy, ale wynikaj¹cych z technologii pracy
w przedsiêbiorstwie. S¹ zwi¹zane z technologi¹ wytwarzania, technologi¹ wiadczenia us³ug, albo sposobem wykonywania okrelonych procedur i operacji na stanowisku pracy;
l zadania organizacyjne  dotycz¹ organizacji i planowania pracy na w³asnym stanowisku, w relacji ze stanowiskami wspó³pracuj¹cymi. £¹cz¹
zakresy prac z zakresami odpowiedzialnoci i samokontroli.
l zadania kierowania i wspó³pracy  dotycz¹ wspó³pracy w zespole pracowniczym, kierowania zespo³em, organizowania pracy zespo³u,
wspó³pracy z prze³o¿onymi, kooperantami i otoczeniem przedsiêbiorstwa;
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zadania kontroli i oceny jakoci  dotycz¹ samokontroli wykonanych
prac lub wiadczonych us³ug, kontrolowania pracy podleg³ych pracowników, oceny jakoci wyrobów i us³ug, obowi¹zków zwi¹zanych z procedurami systemu zapewniania jakoci w przedsiêbiorstwie.

Czynnoci zawodowe
Dzia³ania podejmowane w ramach zadania zawodowego i daj¹ce efekt
w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym. Czynnoci mog¹ mieæ charakter motoryczny (praktyczny) lub intelektualny (umys³owy). Czynnoci s¹ realizowane we wspó³pracy z wyposa¿eniem, materia³ami, przyrod¹, ludmi, informacjami, ideami, danymi, wydarzeniami
i warunkami. Daj¹ okrelony efekt u¿yteczny, np. zamocowanie przedmiotu, kontrola wymiaru, w³¹czenie urz¹dzenia itp. Czynnoci podobnie jak
i zadania zawodowe mog¹ mieæ charakter technologiczny (wykonawczy),
organizacyjny, kierowania i wspó³pracy, kontroli i oceny jakoci.
Kwalifikacje zawodowe
Uk³ad umiejêtnoci, wiadomoci i cech psychofizycznych niezbêdnych
do wykonywania zestawu zadañ zawodowych.
Umiejêtnoæ
Zdolnoæ (dyspozycja) do wykonania czynnoci prowadz¹cych do zrealizowania zadania zawodowego. Ze stanowiska psychologicznego wyró¿niamy trzy rodzaje umiejêtnoci:
l umiejêtnoci umys³owe (intelektualne);
l umiejêtnoci sensoryczne (oparte na zmys³ach);
l umiejêtnoci motoryczne (oparte na praktycznym dzia³aniu).
Wiadomoci
Zestaw informacji i procedur dzia³ania niezbêdnych do ukszta³towania
okrelonych umiejêtnoci. Jest to ogó³ treci utrwalonych w umyle ludzkim, bêd¹cych wynikiem kumulowania dowiadczenia oraz procesu uczenia siê, wyra¿onych w postaci: pojêæ, prawid³owoci i praw dotycz¹cych
rzeczywistoci przyrodniczej, spo³ecznej, kulturowej, technicznej oraz zasad i regu³ dzia³ania (postêpowania).
Cechy psychofizyczne
Cechy indywidualne pracowników wykonuj¹cych poszczególne zadania. Zaliczamy do nich: sprawnoci sensomotoryczne, zdolnoci, cechy
charakteryzuj¹ce osobowoæ. Sprawnoæ sensomotoryczna oznacza dobrze
opanowane umiejêtnoci lub nawyk wykonywania czynnoci zmys³oworuchowych oraz uzdolnienia do wykonywania tych czynnoci (np. zrêcznoæ r¹k, zmys³ równowagi, rozró¿nianie barw, koordynacja wzrokoworuchowa itp.). Zdolnoci oznaczaj¹ z³o¿ony zespó³ w³aciwoci, umo¿liwiaj¹cy ³atwe uzyskiwanie spodziewanych wyników przy wykonywaniu
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danych czynnoci i zadañ w okrelonych warunkach zewnêtrznych (np.
koncentracja uwagi, wyobrania, uzdolnienia techniczne itp.). Cechy osobowociowe stanowi¹ wzglêdnie sta³e w³aciwoci psychiczne i fizyczne
charakteryzuj¹ce dan¹ osobê i ró¿ni¹ce j¹ od innych pod wêglem zachowania oraz przebiegu procesów psychicznych (np. odpornoæ emocjonalna, samodzielnoæ, zdolnoæ przekonywania, wytrwa³oæ, odwaga itp.).
Postawy
Predyspozycje lub tendencje do specyficznych reakcji na rzeczy, bodce lub wartoci. Czêsto towarzysz¹ im uczucia i emocje. Postaw nie mo¿na
obserwowaæ bezporednio, nale¿y je oceniaæ na podstawie jawnego zachowania werbalnego i niewerbalnego. S¹ z³o¿onym stanem umys³u cz³owieka, wp³ywaj¹cym na dokonywanie przez niego wiadomego wyboru w³asnego dzia³ania wobec przedmiotów, ludzi, zdarzeñ. Kszta³towanie postaw
ma w za³o¿eniach sprzyjaæ realizacji zadañ zawodowych. Postawa wobec
pracy w zawodzie to pewna gotowoæ pracownika do wzglêdnie trwa³ych
przekonañ i sposobów zachowañ, odpowiadaj¹cych wymaganiom okrelonego zwodu czy sytuacji wystêpuj¹cych w procesie pracy.
Stanowisko pracy
Najmniejsza jednostka organizacyjna przedsiêbiorstwa, miejsce pracy,
czêæ powierzchni produkcyjnej lub us³ugowej zajmowanej lub obs³ugiwanej przez pracownika w celu wykonywania powierzonej mu pracy  zadañ zawodowych.
Krajowy standard kwalifikacji zawodowych
Akceptowana przez przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów spo³ecznych partycypuj¹cych w gospodarce
i rynku pracy norma minimalnych wymagañ kwalifikacyjnych, w uk³adzie piêciu poziomów. Wyró¿nia siê cztery rodzaje kwalifikacji: ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe i specjalistyczne dla zawodu.
Opisuj¹ one zbiory umiejêtnoci, wiadomoci i cech psychofizycznych niezbêdnych do wykonywania typowych dla zawodu zadañ, na akceptowanym poziomie jakoci.
Sk³adowe kwalifikacji zawodowych
Kategoria pojêciowa wyodrêbniona w opisie krajowego standardu kwalifikacji zawodowych, okrelaj¹ca nazwy uznanych na rynku pracy zakresów kwalifikacyjnych w³aciwych dla zawodu (w literaturze mo¿na spotkaæ termin kwalifikacje cz¹stkowe dla zawodu).
Rodzaje kwalifikacji zawodowych
1) kwalifikacje ponadzawodowe  oznaczaj¹ podstawowe wymagania, które
s¹ potrzebne w ka¿dej pracy zarówno zawodowej, jak i w pracach pozazawodowych (np. spo³ecznych lub domowych) i wyra¿aj¹ siê w pozy-
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tywnych nastawieniach i pozytywnym stanie fizycznym oraz opanowaniu podstawowych umiejêtnoci dzia³ania praktycznego i umys³owego. Kwalifikacje te nie s¹ zwi¹zane z konkretnym zawodem;
2) kwalifikacje ogólnozawodowe  warunkuj¹ poprawne wykonywanie zadañ w obszarze zawodowym, zwykle grupie zawodów pokrewnych (np.
mechanicy, elektrycy, informatycy itd.);
3) kwalifikacje podstawowe zawodowe  zwi¹zane z konkretnym zawodem,
zawieraj¹ g³ówne umiejêtnoci potrzebne dla efektywnego wykonywania zawodu;
4) kwalifikacje specjalistyczne  stanowi¹ o umiejêtnociach dodatkowych,
specyficznych dla danego zawodu, które nale¿y uto¿samiaæ ze specjalizacjami zawodowymi lub zakresami pracy.
Klasyfikacja zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy13
Klasyfikacja s³u¿y ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalnoci
wystêpuj¹cych na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obs³ugi rynku pracy i okrelaniu jego struktury zawodowej.
Kompetencje zawodowe
Uprawnienia do dzia³ania w okrelonym obszarze zawodowym na podstawie uzyskanych kwalifikacji, pozwalaj¹cych na w³aciwe wykonywanie
zadañ zawodowych. Uprawnienia te s¹ stwierdzone w odpowiednim dokumencie kwalifikacyjnym, okrelaj¹cym ewentualnie tytu³ i stopieñ zawodowy14.

Terminologia dokumentacji programowej szkoleñ modu³owych
Analiza potrzeb szkoleniowych
Jest procesem zbierania, przetwarzania, analizowania i porównywania
danych odnosz¹cych siê do miejsc pracy i indywidualnych dzia³añ osób
na stanowiskach pracy w przedsiêbiorstwie, organizacji, obszarze geograficznym lub sektorze przemys³owym. Analiza pozwala opisaæ pracê wykonywan¹, zidentyfikowaæ wymagania dotycz¹ce dzia³añ, oceniæ poziom
dzia³ania jednostek oraz zdefiniowaæ i spisaæ potrzeby szkoleniowe15. Istniej¹ trzy g³ówne poziomy potrzeb szkoleniowych:
l potrzeby obszaru geograficznego. Te potrzeby szkoleniowe wi¹¿¹ siê
z liczb¹ osób, które nale¿y przeszkoliæ na danym obszarze geograficznym (kraj, region lub teren), zgodnie z okrelonym harmonogramem,
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 8 grudnia 2004 r. ws. klasyfikacji zawodów i
specjalnoci dla rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
14
Nowacki T. W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B.: Nowy s³ownik pedagogiki pracy, WSP
TWP, Warszawa 2000.
15
Pujol J. (red): Ocena potrzeb szkoleniowych. Praktyczne metody i narzêdzia, Projekt Leonardo
da Vinci PL/00/B/F/PP/140179. ITeE, Radom 2003.
13
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w ramach zawodu lub grupy zawodów, albo w ramach sektora gospodarczego, czy grupy sektorów. S¹ one okrelane jako funkcja wymagañ
w zakresie rozwoju przedsiêbiorstw i spo³eczeñstwa. Mog¹ dotyczyæ
przedzawodowych lub pocz¹tkowych potrzeb szkoleniowych m³odych
ludzi lub osób doros³ych (np. bezrobotnych), albo potrzeb w zakresie
kszta³cenia ustawicznego osób zatrudnionych. Analiza tych potrzeb jest
czêsto po³¹czona z badaniami prognostycznymi si³y roboczej;
potrzeby organizacji. Ta kategoria obejmuje potrzeby szkoleniowe wynikaj¹ce z problemów lub s³aboci w ramach organizacji (lub w ramach
obszaru funkcjonalnego i/lub zawodowego danej organizacji). Pojêcie
organizacji mo¿e byæ rozumiane jako grupa firm, ca³a firma, a¿ do pojedynczej komórki przedsiêbiorstwa;
potrzeby indywidualne. Wi¹¿¹ siê one z konkretnymi potrzebami szkoleniowymi uczestników ju¿ zakwalifikowanych do udzia³u w programie szkoleniowym.

Struktura programu nauczania
Elementy wyodrêbnione w programie (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymaganiami formalnymi i metodologicznymi), konieczne dla prawid³owego zorganizowania i przeprowadzenia procesu nauczania i uczenia siê,
a tak¿e relacje miêdzy tymi elementami.
Strukturyzacja treci nauczania
Forma systematyki treci nauczania, polegaj¹ca na takim porz¹dkowaniu materia³u, aby mo¿na w nim wyodrêbniæ jakie uk³ady, a w nich elementy i zwi¹zki miêdzy nimi. Strukturyzacja sprzyja wyodrêbnianiu materia³u podstawowego, a zarazem rezygnacji z tego, co utrudnia zrozumienie jakiej dziedziny teorii czy praktyki. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
sk³ada siê ona z nastêpuj¹cych etapów:
l okrelenie celu nauczania;
l wybór elementów podstawowych z punktu widzenia nauczania;
l okrelenie zwi¹zku miêdzy elementami;
l przedstawienie treci w formie struktury dydaktycznej16.
W odniesieniu do projektowania modu³owych programów szkolenia
zawodowego strukturyzacja treci odbywa siê podczas formu³owania nazw
i opisów jednostek modu³owych.
Treci kszta³cenia/szkolenia
Zbiór zarówno aktualnych, jak i przewidywanych potrzeb spo³ecznych,
zawodowych i kulturalnych, a tak¿e indywidualnych potrzeb poszczególnych osób, które nale¿y w procesie kszta³cenia/szkolenia zaspokoiæ17.
Okoñ W.: S³ownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
Szlosek F., Goliñska E.: Podrêczny s³ownika nauczyciela kszta³cenia zawodowego. ITeE, Radom
1997.

16
17
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Cele kszta³cenia/szkolenia
Okrelaj¹ konkretne umiejêtnoci lub zachowania, które osoby szkolone powinny mieæ opanowane z chwil¹ zakoñczenia okrelonego etapu nauki
(po ukoñczeniu kursu, jednostki modu³owej, jednostki szkoleniowej).
W przypadku modu³owych programów szkolenia zawodowego wyró¿niamy:
l cele ogólne;
l cele operacyjne wynikowe dla jednostek modu³owych;
l cele operacyjne szczegó³owe dla jednostek szkoleniowych.
Ogólne cele szkolenia
Obejmuj¹ zwiêz³y opis zamierzeñ kursu, oparty o konkretne plany szkolenia i przedstawiaj¹cy jego cele ogólne i oczekiwane rezultaty. Cele tej
kategorii w modu³owym programie nauczania zamieszane s¹ w za³o¿eniach
organizacyjno-programowych szkolenia.
Cele operacyjne kszta³cenia/szkolenia
Wyra¿one s¹ opisem zachowañ, jakie ma przejawiaæ ucz¹cy siê po ukoñczeniu nauki. Jest to precyzyjny sposób opisu zachowania, sk³adaj¹cy siê
zwykle z trzech cz³onów okrelaj¹cych:
l czynnoæ (co robi ucz¹cy siê);
l warunki realizacji czynnoci (czym dysponuje i w jakich okolicznociach to siê odbywa);
l standardy lub kryteria, którym nale¿y sprostaæ, aby sprawdziæ, jak
dobrze nale¿y wykonaæ dan¹ czynnoæ18.
W przypadku celów formu³owanych dla jednostek modu³owych dokonujemy operacjonalizacji  uszczegó³owienia zapisów zawartych w opisie
pracy oraz w opisie jednostek modu³owych. W efekcie uzyskujemy specyfikacjê celów szkolenia w kategorii wynikowych (koñcowych) zachowañ
po realizacji treci objêtych ca³¹ jednostk¹ modu³ow¹. Natomiast na poziomie jednostek szkoleniowych operacjonalizacja (kolejne uszczegó³owienie) celów odnosi siê do treci zawartych w specyfikacji etapów pracy
i umiejêtnoci pracownika wymaganych do ich realizacji.
Aktywizuj¹ce metody nauczania
Grupa metod nauczania charakteryzuj¹ca siê tym, ¿e w procesie kszta³cenia/szkolenia aktywnoæ podmiotu ucz¹cego siê przewy¿sza aktywnoæ
podmiotu nauczaj¹cego. Do najbardziej znanych metod aktywizuj¹cych
zalicza siê: metodê przypadków, sytuacyjn¹, inscenizacji, gier dydaktycznych, projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metaplanu
itp.(rys.5).
Davis R. H., Alexander L. T., Yelon S.L.: Konstruowanie systemu kszta³cenia, PWN, Warszawa
1983.
18
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Rys. 5. Metody i formy organizacyjne wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia siê19

Zajêcia szkoleniowe
Zajêcia dydaktyczne integruj¹ce treci teoretyczne z ró¿nych dziedzin
z æwiczeniami praktycznymi, które prowadzone s¹ w warunkach naturalnych lub symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajêæ i materia³ami
zawartymi w jednostkach szkoleniowych, uwzglêdniaj¹cymi równie¿ zapisy treci nauczania (kluczowe punkty nauczania) i metody realizacji zajêæ.
Modu³owy system szkolenia zawodowego
Jest to uk³ad tak powi¹zanych ze sob¹ elementów, ¿e ich wzajemne relacje tworz¹ rodowisko dydaktyczne ukierunkowane na ucz¹cego siê,
w celu zapewnienia skutecznego kszta³towania umiejêtnoci, postaw zawodowych oraz wiedzy, adekwatnych do wymagañ rynku pracy.
Zasadnicze elementy modu³owego systemu szkolenia zawodowego
przedstawia rys. 6.
19
Symela K.: Zasady wdra¿ania i oceny modu³owych programów szkolenia doros³ych. MPiPS,
Warszawa 1997.
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Rys. 6. Modu³owy system szkolenia zawodowego

Wyodrêbniona na schemacie Baza danych modu³owych szkoleñ zawodowych w MGiP nawi¹zuje do systemu informatycznego opracowanego w ramach projektu PHARE 2000 i zarz¹dzanego przez MGiP. Przygotowanie pozosta³ych sk³adników modu³owego systemu szkolenia zawodowego jest w gestii organizatora tego¿ szkolenia, który musi zapewniæ
zarz¹dzanie i organizacjê systemu, ofertê programow¹ z wykorzystaniem
zasobów bazy danych MGiP, infrastrukturê technodydaktyczn¹ i wyposa¿enie oraz wsparcie dla ucz¹cych siê, w tym materia³y szkoleniowe i metody nauczania, jak równie¿ zadbaæ o ewaluacjê i ocenê jakoci szkolenia.
Modu³owy program szkolenia zawodowego
Dokumentacja opracowana z wykorzystaniem MOP-owskej koncepcji
modu³ów umiejêtnoci zawodowych, stanowi¹ca podstawê zorganizowania szkolenia dla okrelonego zakresu pracy, odnosz¹cego siê do zawodu,
specjalnoci, specjalizacji b¹d zintegrowanej dziedziny wielozawodowej,
którego struktura uwzglêdnia podzia³ na niezale¿ne, odpowiednio zbudowane i skorelowane jednostki nauczania i uczenia siê, umo¿liwiaj¹ce efektywne kszta³towanie umiejêtnoci i zdobywanie wiedzy zawodowej wymaganej na rynku pracy (rys. 10).
Schemat blokowy szkolenia modu³owego
Uk³ad strukturalny jednostek modu³owych wyodrêbnionych w modu³owym programie szkolenia zawodowego. Schemat ilustruje ich wzajemne
powi¹zania i wspó³zale¿noæ, czyli kolejnoæ realizacji. Przyk³adowy schemat blokowy szkolenia modu³owego jest przedstawiony na rys. 7.
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Grafik komputerowy - 311801
ZASTOSOWANIE GRAFIKI W REKLAMIE
I WYDAWNICTWACH

311801.JM-01

311801.JM-02

Pos³ugiwanie siê oprogramowaniem do
tworzenia grafiki wektorowej

Pos³ugiwanie siê oprogramowaniem do
tworzenia grafiki rastrowej

311801.JM-03
Przygotowanie wydruków czarno-bia³ych i
wyci¹gów barwnych w czterech odstawowych
kolorach lub kolorach specjalnych

311801.JM-04
Automatyzacja pracy podczas
opracowywania grafiki
bitmapowej

311801.JM-05
Projektowanie kompozycji graficznych
wykorzystywanych w reklamie
i wydawnictwach

Rys. 7. Przyk³adowy schemat blokowy organizacji szkolenia modu³owego20

Ewaluacja
Ewaluacja w znaczeniu ogólnym oznacza proces zbierania danych i ich
interpretacjê w celu podejmowania decyzji21. Ewaluacja próbuje opisaæ rezultaty koñcowe zaistnienia ocenianych faktów zarówno z pozytywnej,
jak i negatywnej strony. Szuka wyjanienia zwi¹zków miêdzy nak³adami
i koñcowym rezultatem; porównuje rezultaty ze wstêpnymi zamierzeniami. W pedagogice ewaluacja oznacza zaplanowane i systematyczne dzia³anie, uwzglêdniaj¹ce, w jakim stopniu zosta³y osi¹gniête np. cele kszta³cenia22. Oznaczaæ mo¿e te¿ proces diagnostyczno-oceniaj¹cy, zawieraj¹cy
w sobie elementy pomiaru, os¹du i decyzji. Zale¿nie od tego, kto dokonuje
ewaluacji w stosunku do przedmiotu ewaluacji, rozró¿nia siê ewaluacjê
wewnêtrzn¹ oraz zewnêtrzn¹. Ponadto ewaluacja mo¿e byæ: jednorazowa
lub ci¹g³a. Ze wzglêdu na realizowane cele oceniania wyodrêbnia siê:
Modu³owy program szkolenia dla zakresu pracy Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach w zawodzie Grafik komputerowy  311801. MGPiPS, Warszawa 2003.
21
Komorowska H.: Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania. IBE, Warszawa 1995.
22
Gullibert J.J.: Zarys pedagogiki medycznej. PZWL 1983.
20
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ewaluacjê diagnostyczn¹ (diagnostic), okrelan¹ równie¿ jako ewaluacja na wejciu, lub ewaluacjê wstêpn¹;
ewaluacjê kszta³tuj¹c¹ (formative), okrelan¹ równie¿ jako ewaluacja
w trakcie, formatywna, bie¿¹ca, ukierunkowuj¹ca;
ewaluacjê sumaryczn¹ (summative), okrelan¹ równie¿ jako ewaluacja
na wyjciu, sumatywna, sumuj¹ca, podsumowuj¹ca, atestuj¹ca, powiadczaj¹ca, zbiorcza, globalna.

Walidacja
Walidacja oznacza proces ustalania stopnia odpowiednioci, trafnoci,
celowoci tego co podlega walidacji (np. test dydaktyczny, program nauczania, itp.) oraz jego wa¿noci i dok³adnoci. Mo¿e oznaczaæ równie¿
proces próbnego sprawdzania efektywnoci i skutecznoci, np. walidacja
w ramach cyklu szkoleniowego  rys. 8.

Analiza potrzeb
szkoleniowych

Projektowanie programu
szkolenia

Ewaluacja programu
szkolenia

WALIDACJA

Dostarczenie programu
szkolenia
(realizacja programu)

Opracowanie materia³ów oraz
organizowanie rodowiska
nauczania i uczenia siê

Rys. 8. Walidacja w ramach cyklu szkoleniowego

Akredytacja
Procedura, w wyniku której upowa¿niony organ, po zebraniu informacji o instytucji szkoleniowej, dokonaniu ich wszechstronnej analizy oraz
przeprowadzeniu audytu, potwierdza, ¿e instytucja ta spe³nia okrelone
kryteria i mo¿e otrzymaæ certyfikat akredytacyjny.
rodki dydaktyczne
Materialne przedmioty bior¹ce udzia³ w procesie kszta³cenia/szkolenia
i wychowania. Dostarczaj¹ one ucz¹cym siê okrelonych bodców zmys³o-
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wych dzia³aj¹cych na: wzrok, s³uch, dotyk, zapach, smak itd., u³atwiaj¹c
im bezporednie i porednie poznanie rzeczywistoci. rodki dydaktyczne
mo¿na podzieliæ na:
l pomoce dydaktyczne  podaj¹ treæ nauczania, która mo¿e byæ bezporednio odczytana, np. mapy, wykresy, ilustracje, fotografie, podrêczniki, zeszyty do æwiczeñ, modele, eksponaty, gabloty itp.;
l materia³y dydaktyczne  podaj¹ treæ nauczania, któr¹ mo¿na odczytaæ
jedynie z u¿yciem okrelonego technicznego rodka kszta³cenia, np.
foliogramy, przerocza, p³yty CD, tamy audio, tamy wideo, itp.;
l techniczne rodki kszta³cenia  s³u¿¹ do odczytywania treci z materia³ów dydaktycznych (chyba, ¿e same stanowi¹ treæ zajêæ), np. rzutnik
pisma, rzutnik przeroczy, magnetofon, magnetowid, telewizor, projektor filmowy, komputer, odtwarzacz CD/DVD, trena¿ery, symulatory,itp.;
l pedagogiczne rodki pracy  z ich pomoc¹ mo¿na w procesie nauczania
i uczenia siê wykonywaæ okrelone czynnoci, na ogó³ praktyczne, np.
maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia, przyrz¹dy itp.23
Pomiar dydaktyczny (pomiar osi¹gniêæ)
Stanowi sprawdzenie osi¹gniêæ ucz¹cych siê, dokonywane wg jasno
okrelonych i daj¹cych siê dowiadczalnie potwierdziæ regu³. Osi¹gniêcia
s¹ wynikiem procesu dydaktycznego i wyra¿aj¹ siê w zdolnociach uczniów
do wykonywania okrelonego typu czynnoci. Sprawdzanie osi¹gniêæ polega na upewnieniu siê, czy poszczególni uczniowie potrafi¹ te czynnoci
wykonaæ.24 W modu³owych szkoleniach zawodowych pomiar dydaktyczny realizowany jest z wykorzystaniem sprawdzianów postêpów (dla jednostek szkoleniowych) oraz testów osi¹gniêæ teoretycznych i praktycznych
dla jednostek modu³owych.

2.2. Model dokumentacji modu³owego programu
szkolenia zawodowego
W pracach nad modelem dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego, rozumianej jako jednolity wzorzec dla opracowania programów w projekcie PHARE 2000, przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia i kryteria, korzystaj¹c z dotychczasowych dowiadczeñ w tej dziedzinie:25
1) Dokumentacja modu³owego programu szkolenia zawodowego jest samodzielnym dokumentem zawieraj¹cym materia³ do zorganizowania kursu/
kursów szkoleniowych w okrelonej dziedzinie dzia³alnoci zawodowej.
wg Szlosek F.: Wstêp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, ITeE, Radom 1995.
wg Niemierko B.: Pomiar wyników kszta³cenia zawodowego, BKKK, Warszawa 1997.
25
Projekt TOR#9  Szkolenie Doros³ych, MPiPS 1993-1997;
Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie... op. cit.
23
24
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2) Modu³owe programy szkolenia zawodowego mog¹ byæ realizowane
w placówkach edukacyjnych spe³niaj¹cych kryteria metodologiczne, merytoryczne, kadrowe oraz organizacyjne niezbêdne dla wymaganej jakoci szkolenia w systemie modu³owym.
3) Wybrane elementy modu³owego programu szkolenia zawodowego, tj.
jednostki szkoleniowe mog¹ byæ wykorzystywane w ró¿nych programach szkoleniowych lub stosowane jako alternatywne rozwi¹zanie
(nowa technologia kszta³cenia) do prowadzenia zajêæ edukacyjnych
w kszta³ceniu zawodowym w systemie szkolnym np. w ramach specjalizacji zawodowych, w szkole policealnej.
4) Dokumentacja modu³owego programu szkolenia zawodowego zawiera
zbiory informacji, które powinny byæ gromadzone w bazie danych, jako
informacje ogólnodostêpne w sieci Internet oraz jako pliki do pobrania.
5) Opracowanie dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego jest poprzedzone analiz¹ potrzeb szkoleniowych z uwzglêdnieniem dostêpnych, aktualnych materia³ów zawodoznawczych, a w szczególnoci standardów kwalifikacji zawodowych i opisów zawodów znajduj¹cych siê w Klasyfikacji zawodów i specjalnoci.
W polskiej adaptacji koncepcji MOP przyjêto, ¿e na program modu³owy sk³ada siê zestaw dokumentów, opracowanych wed³ug okrelonej procedury. Wykaz tych dokumentów przedstawiony w tabeli 2. W dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego w projekcie PHARE
2000 w zasadzie zastosowano wszystkie rodzaje dokumentów, którymi
pos³ugiwano siê w projekcie TOR#9 Szkolenie Doros³ych. Wprowadzono jednak w niektórych dokumentach pewne zmiany.
Zaproponowany w projekcie PHARE 2000 model dokumentacji programowej czerpie tak¿e inspiracje z modelu przedstawionego w publikacji
A. Brejnaka i E. Strojnej (Projektowanie )26. W szczególnoci wyró¿niono
tam (tabela 3):
1) Dokumentacjê podstawow¹, która zawiera materia³y analityczne, pozwalaj¹ce uzasadniæ dobór treci programu i jego strukturê oraz materia³ prezentuj¹cy zakres programu, tj. cele kursu, opis pracy, podzia³ na
jednostki modu³owe, cele operacyjne kszta³cenia, treci nauczania, metody i rodki, wskazówki egzaminacyjne.
2) Dokumentacjê uzupe³niaj¹c¹ modu³owego programu szkolenia, która
zawiera materia³y obudowy dydaktycznej, przydatne bezporednio do
realizacji zajêæ.
W nawi¹zaniu do przedstawionych w rozdziale 2.1 pojêæ i terminów
oraz wymagañ projektu PHARE 2000 i opieraj¹c siê na analizie wy¿ej wymienionych modeli dokumentacji szkoleñ modu³owych, zaproponowano
optymalny wariant dokumentacji, zgodnie z zapisami ujêtymi w tabeli 4.
26

Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie . op. cit.
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Tabela 2. Nazwy dokumentów stosowanych w polskiej adaptacji metodologii MES w projekcie
TOR#9 Szkolenie Doros³ych.
Nr
NAZWA DOKUMENTU STOSOWANA W PROJEKCIE
Wykorzystanie w projekcie
Dokumentu
„TOR#9 SZKOLENIE DOROS£YCH”
PHARE 2000
1
Opis pracy (dla okreœlonego zakresu pracy)
Tak
2
Lista iopis jednostek modu³owych (dla okreœlonego zakresu pracy)
Tak (zmodyfikowany)
3
Cele szkolenia dla jednostkimodu³owej
Tak
4
Arkuszanalizy jednostkimodu³owej
Tak (zmodyfikowany)
5
Tabela korelacjijednostka modu³owa/jednostka szkoleniowa
Zast¹piony planem szkolenia
6
Jednostka szkoleniowa (opis wrazzmateria³amitowarzysz¹cymi):
Tak (zmodyfikowany)
6a
Wymagania BHP
Tak
6b
Æwiczenia izadania
Tak
6c
Sprawdzian postêpów
Tak
6d
Drukowane materia³y dla uczestników szkolenia
Tak
7
Sprawdzian wyników szkolenia dla jednostkimodu³owej
Tak
8
Lista wyposa¿enia dydaktycznego dla jednostkimodu³owej
Tak (zmodyfikowany)
Materia³y metodyczne
Tak (zmodyfikowany)
9
Poradnik dla nauczyciela
9a
9b
Poradnik dla ucznia
10
Pakietedukacyjny (zestawienie dokumentów:6,7,8,9)
Tak (zmodyfikowany)

Nowymi elementami, które zosta³y wprowadzone w modelu dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego, a nie by³y dotychczas
opracowywane w polskiej adaptacji metodologii MES, s¹:
1. Informacje ogólne.
2. Ogólne cele szkolenia.
3. Wprowadzenie do szkolenia modu³owego.
4. Plan realizacji szkolenia.
5. Literatura uzupe³niaj¹ca.
Pojawienie siê elementów 1, 2, 3, 4 wynika³o przede wszystkim z innej
filozofii podejcia do opracowania programu szkolenia. Za³o¿ono, ¿e ma
on spe³niaæ przede wszystkim funkcjê gotowej aplikacji do bezporedniego wdro¿enia w instytucji szkoleniowej. Nowy element programu (poz. 5),
nazwany literatura uzupe³niaj¹ca, zosta³ wprowadzony z uwagi na fakt,
¿e od czasu zakoñczenia prac nad projektem TOR#9 Szkolenie Doros³ych
(1997 r.) up³ynê³o sporo lat, tymczasem znacz¹co rozwin¹³ siê rynek wydawniczy, który zaowocowa³ wieloma opracowaniami przydatnymi w realizacji szkoleñ dla rynku pracy. Ponadto producenci maszyn, urz¹dzeñ
oraz wyposa¿ania posiadaj¹ w³asne, zastrze¿one opracowania, których
wykorzystanie w formie materia³ów szkoleniowych jest sprzeczne z prawem autorskim. St¹d te¿ literatura uzupe³niaj¹ca stanowi miejsce, gdzie
bêd¹ gromadzone informacje o materia³ach mo¿liwych do wykorzystania
przy realizacji jednostek szkoleniowych, ze wskazaniem ich ród³a pochodzenia (w³aciciel praw autorskich).

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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Tabela 3. Alternatywny model dokumentacji modu³owego programu kszta³cenia zawodowego
Elementy dokumentacjimodu³owego programu szkolenia zawodowego w modelu Wykorzystanie w projekcie
A.Brejnaka iE.Strojnej
PHARE 2000
DOKUMENTACJA PODSTAWOWA MODU£OWEGO PROGRAMU
SZKOLENIA ZAWODOWEGO
Za³o¿enia programowo-organizacyjne szkolenia modu³owego
1.Nazwa kursu ijego celogólny.
2.Rozdzia³(1)Wprowadzenie do szkolenia modu³owego.
Czêœæ I
3.Rozdzia³(2)Opis pracy iwymagañ kwalifikacyjnych.
4.Rozdzia³(3)Opis jednostek modu³owych orazczas ich realizacji.
5.Rozdzia³(4)Uk³ad strukturalny jednostek modu³owych.
Charakterystyka jednostek modu³owych
a)nazwa ikod jednostkimodu³owej,
b)cele operacyjne kszta³cenia,
Czêœæ II c)treœcinauczania,
d)wskazówkimetodyczne,
e)lista wyposa¿enia dydaktycznego,
f)wskazówkido przeprowadzenia egzaminów.
DOKUMENTACJA UZUPE£NIAJ¥CA:MATERIA£Y DO REALIZACJIMODU£OWEGO
PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODOWEGO
Konspekty jednostek szkoleniowych
a)nazwa ikod jednostkiszkoleniowej,
b)cele operacyjne jednostkiszkoleniowej,
Czêœæ I
c)kluczowe punkty nauczania,
d)metody ipomoce dydaktyczne,
e)tytu³y/kody materia³ów dydaktycznych.
Drukowane materia³y dydaktyczne
1.Zeszytpracy ucznia (zagadnienia teoretyczne,æwiczenia,sprawdziany
Czêœæ II postêpów).
2.Materia³y dla nauczyciela:foliogramy,kluczodpowiedzido
sprawdzianów.

Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak (inaczejnazwane)
Tak,poziom jedn.szkolen.
Tak
Tak (inaczejnazwane)
Nie
Tak (inaczejnazwane)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak (inaczejnazwane)
Tak (inaczejnazwane)
Tak (inaczejnazwane)

W projekcie PHARE 2000 ka¿dy modu³owy program szkolenia zawodowego jest podzielony na dwie czêci:
Czêæ I  Za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia.
Czêæ II  Programy realizacji jednostek modu³owych.
Jest to pewien klasyczny uk³ad (Za³o¿enia programowe, Treci programowe) spotykany w wiêkszoci programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Pierwsza czêæ s³u¿y g³ównie planowaniu i organizacji szkolenia, druga za realizacji procesu nauczania i ucznia siê. Taki uk³ad struktury programu ma pozytywny wp³yw na zrozumienie koncepcji metodycznej
oraz przejrzystoæ treci kszta³cenia, które stanowi¹ oddzielne mini-programy szkoleniowe, odpowiadaj¹ce zakresem zadaniom zawodowym wykonywanym w pracy.

44

Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

Tabela 4. Struktura dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego przyjêta
w projekcie PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego
Nr
dokumentu
(wg tabeli2)

1
2
2
5

3
4,5
6
9a
6d,9b
6a
6b
6c
6e
7
8

Dzia³dokumentacji/Nazwa dokumentu

Komentarz

Informacje ogólne
Strona tytu³owa
Informacje niezbêdne do
identyfikacjiprogramu
Spis treœci
Informacja o zespole autorskim
Czêœæ I– Za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia
Informacje ogólne.
Ogólne cele szkolenia
Pok
azuj¹ warstwê koncepWprowadzenie do szkolenia modu³owego
c
y
j
n¹
imetodologiczn¹ orOpis pracy iwymagania kwalifikacyjne
ganizacjiszkolenia.
Lista iopis jednostek modu³owych
Dane powszechnie dostêpne
Schematblokowy organizacjiszkolenia
dla u¿ytkowników bazy
Plan realizacjiszkolenia
danych MGiP w Internecie
Czêœæ II– Programy realizacjijednostek modu³owych
Nazwa ikod jednostkimodu³owej
Informacje imateria³y szczegó³owe.Zapewniaj¹ zorgaWymagania wstêpne icele operacyjne szkolenia
nizowanie orazprzeprowaArkusze analizy jednostkimodu³owej
dzenie konkretnych zajêæ
Opisy jednostek szkoleniowych
szkoleniowych w systemie
Materia³y do realizacjijednostkiszkoleniowej
modu³owym.
Poradnik imateria³y dla nauczyciela
Dane dostêpne przezInternetdla uprawnionych u¿ytPoradnik imateria³y dla ucznia
kowników bazy danych
Wymagania BHP
Propozycja æwiczeñ izadañ
Sprawdzian postêpów
Literatura uzupe³niaj¹ca
Pomiarsprawdzaj¹cy wynikiszkolenia
Lista wyposa¿enia dydaktycznego

W przyjêtej koncepcji modularyzacji zadania zawodowe przybra³y miano jednostek modu³owych, które stanowi¹ zarówno kryterium wyodrêbniania, doboru jak i organizacji treci kszta³cenia/szkolenia.
To, co jest faktycznie realizowane w ramach zajêæ dydaktycznych przy
wykorzystaniu metodologii modu³ów umiejêtnoci zawodowych, kryje
siê w zawartoci jednostek szkoleniowych. S¹ one punktem docelowym
i sednem opracowania programu wg koncepcji MES. Po drodze do tego
punktu docelowego, czeka na konstruktorów programów nauczania trudna droga wiod¹ca przez analizê treci pracy i prze³o¿enie rezultatów tej
analizy na jêzyk dydaktyki, który musi byæ zrozumia³y zarówno dla ucznia,
jak i nauczyciela/instruktora  g³ównych podmiotów na scenie szkolenia
zawodowego.
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Wizualizacjê graficzn¹ zawartoci tabeli 4 przedstawiaj¹ rysunki 9 i 10.
Przedstawiaj¹ one model dokumentacji modu³owego programu szkolenia
zawodowego przyjêty w projekcie PHARE 2000.
Informacje ogólne o programie
1. Strona tytu³owa
programu

3. Spis treci
programu

2. Informacje
o zespole autorskim

CZÊÆ I – ZA£O¯ENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
1. Ogólne cele
szkolenia

2. Wprowadzenie do
szkolenia modu³owego

3. Opis pracy
i wymagania
kwalifikacyjne

5. Schemat blokowy
organizacji szkolenia

6. Plan realizacji
szkolenia

4. Lista i opis jednostek
modu³owych

CZÊÆ II – PROGRAMY REALIZACJI JEDNOSTEK MODU£OWYCH
2. Wymagania wstêpne
i operacyjne cele
szkolenia

3. Arkusz analizy
jednostki modu³owej

4. Opis jednostki
szkoleniowej Nr 1

4. Opis jednostki
szkoleniowej Nr 2

1. NAZWA I KOD
JEDNOSTKI MODU£OWEJ NR …

4. Opis jednostki
szkoleniowej Nr 3

4. Opis jednostki
szkoleniowej Nr n

Materia³y do realizacji szkolenia
5. Pomiar
sprawdzaj¹cy wyniki
szkolenia

Poradnik i materia³y dla
nauczyciela

Wymagania wejciowe

6. Lista wyposa¿enia
dydaktycznego

Wskazówki metodyczne do
realizacji szkolenia
Sposób oceniania

Poradnik i materia³y dla ucznia

Wskazówki
dla ucznia

Wymagania
BHP

Æwiczenia
i zadania

Materia³y
szkoleniowe

Sprawdzian
postêpów

Literatura
uzupe³niaj¹ca

Rys. 9. Dokumentacja modu³owego programu szkolenia zawodowego w projekcie PHARE 2000
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MODU£OWY PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Informacje ogólne
CZÊÆ I – ZA£O¯ENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
1. Ogólne cele szkolenia
2. Wprowadzenie do szkolenia modu³owego
3. Opis pracy i wymagania kwalifikacyjne
4. Lista i opis jednostek modu³owych
5. Schemat blokowy organizacji szkolenia
6. Plan realizacji szkolenia

CZÊÆ II – PROGRAMY REALIZACJI JEDNOSTEK MODU£OWYCH
Jednostka Szkoleniowa
1

Jednostka
Modu³owa 1

Jednostka Szkoleniowa
2
Jednostka Szkoleniowa
n

Jednostka Szkoleniowa
1
Jednostka
Modu³owa 2

Jednostka Szkoleniowa
2
Jednostka Szkoleniowa
n

Jednostka Szkoleniowa
1
Jednostka
Modu³owa 3

Jednostka Szkoleniowa
2

1. Opis jednostki
szkoleniowej
2. Materia³y do realizacji
szkolenia:
• Poradnik i materia³y dla
nauczyciela
– Wymagania wejciowe
– Wskazówki metodyczne do
realizacji szkolenia
– Sposób oceniania
• Poradnik i materia³y dla
ucznia:
– Wskazówki dla ucznia:
♦
♦
♦
♦

Wymagania wejciowe
Cele szkolenia
Metody nauczania i
uczenia siê
Sposób oceniania

– Wymagania BHP
– Æwiczenia i zadania
– Sprawdzian postêpów
– Materia³y dla ucznia
– Literatura uzupe³niaj¹ca

Jednostka Szkoleniowa
n

Jednostka
Modu³owa n

1. Wymagania wstêpne i operacyjne cele
szkolenia
2. Arkusz analizy jednostki modu³owej
3. Pomiar sprawdzaj¹cy wyniki szkolenia
4. Lista wyposa¿enia dydaktycznego

Rys. 10. Elementy dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego
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W modelu tym wa¿n¹ rolê ogrywaj¹ materia³y do realizacji jednostek
szkoleniowych, które wystêpuj¹ w ka¿dej jednostce modu³owej. W materia³ach zawarty jest kompleksowy zbiór informacji dla ucz¹cego siê oraz
nauczyciela, umo¿liwiaj¹cy sprawne przeprowadzenie zajêæ dydaktycznych
oraz ich ocenê. Przy takim podejciu jednostki szkoleniowe wraz z ca³¹ ich
zawartoci¹ stanowi¹ samodzielne minipakiety edukacyjne, a jednostkê
modu³ow¹, która je ³¹czy, okreliæ mo¿emy jako technologiê szkolenia przygotowuj¹c¹ do realizacji okrelonego zadania zawodowego.
Jednostki szkoleniowe mog¹ mieæ ró¿n¹ pojemnoæ pod wzglêdem
zakresu oferowanych treci (co równie¿ przek³ada siê na czas ich realizacji). Ka¿da z jednostek szkoleniowych prowadzi ucz¹cego siê do osi¹gniêcia zak³adanego celu. Jej istotnym sk³adnikiem jest ocena postêpów ucznia
i rozpoznawanie ewentualnych trudnoci dydaktycznych, gdy¿ nieodzownym warunkiem rozpoczêcia ka¿dej nastêpnej jednostki szkoleniowej jest
ukoñczenie jednostki poprzedniej. Ponadto cel operacyjny jednostki szkoleniowej staje siê zadaniem cz¹stkowym dla ca³ej jednostki modu³owej,
która równie¿ posiada niezale¿ny od sprawdzianów postêpu instrument
kontroli wyników szkolenia tj. test osi¹gniêæ. Wynik tego testu jest dla
nauczyciela dowodem na to, czy uczeñ potrafi zrealizowaæ zadanie zawodowe stanowi¹ce jednostkê modu³ow¹ pracy. Wynik pozytywny oznacza,
¿e uczeñ mo¿e przejæ do realizacji kolejnej jednostki modu³owej. Wynik
negatywny oznacza, ¿e uczeñ musi wróciæ do powtórzenia i opanowania
materia³u z tych jednostek szkoleniowych, w których sprawdzian postêpów wykaza³ jego niewystarczaj¹ce umiejêtnoci.

2.3. Charakterystyka modu³owego programu
szkolenia zawodowego
Rozdzia³ ten przedstawia charakterystykê poszczególnych elementów
dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego, zgodnie
z przyjêtym uk³adem strukturalnym (rys. 9 i 10).

Informacje ogólne o modu³owym programie szkolenia
zawodowego
1) Strona tytu³owa modu³owego programu szkoleniowego  zawiera
informacje identyfikuj¹ce program (rys. 11), tj.:
l Nazwa w³aciciela praw autorskich do programu. Dla programów
opracowanych w ramach projektu PHARE 2000  Krajowy system
szkolenia zawodowego jest to Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
Docelowo mog¹ tutaj pojawiaæ siê nazwy innych instytucji czy organizacji, które opracuj¹ nowe modu³owe programy szkolenia zawodowego. W tej czêci znajduje siê równie¿ identyfikator programu,
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nadany przez MGiP. W identyfikatorze programu wystêpuj¹ nastêpuj¹ce informacje: MGiP  skrót nazwy ministerstwa, R  numer
wpisu programu do rejestru np. program zarejestrowany pod numerem 141; W  numer kolejny wersji programu po modyfikacjach,
P  poziom dla którego zosta³ przygotowany program, gdzie 1
oznacza poziom podstawowy, 2  poziom redni oraz 3  poziom zaawansowany; Z  kolejny numer zakresu pracy dla okrelonego zawodu; szeciocyfrowe oznaczenie np. 714103 odnosi siê
do kodu zawodu, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ klasyfikacj¹ zawodów
i specjalnoci, w ramach którego wystêpuje dany zakres pracy, dla
którego opracowano program szkolenia.
Nazwa programu. Zastosowano zapis w kolejnoci: Modu³owy program szkolenia zawodowego; nazwa programu odpowiadaj¹ca nazwie zakresu pracy, np.: Roboty malarskie; nazwa zawodu wraz
z kodem z obowi¹zuj¹cej klasyfikacji zawodów i specjalnoci, np.

PHARE 2000 – PROJEKT Nr PL0003.11
KRAJOWY SYSTEM SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Rynku Pracy
MGiP

R - 141

W -1

P -1

Z -1

714103

Nazwa w³aciciela praw
autorskich do programu

Identyfikator programu

Modu³owy Program Szkolenia
Zawodowego
ROBOTY MALARSKIE
poziom podstawowy

Zawód:
MALARZ-TAPECIARZ – 714103

Warszawa, listopad 2003

Nazwa programu szkolenia
(zakres pracy) i jego poziom

Nazwa zawodu (wraz z kodem), w ramach którego
absolwent uzyskuje kwalifikacje
Miejscowoæ i data akceptacji
programu

Rys. 11. Przyk³adowa strona tytu³owa dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...

49

Malarz-Tapeciarz  714103; akceptacja modu³owego programu szkolenia zawodowego przez MGiP.
2) Spis treci  przedstawia zawartoæ modu³owego programu szkolenia
zawodowego z podzia³em na wyodrêbnione w modelu dokumentacji czêci i elementy sk³adowe. Kolejnoæ numeracji stron zastosowano do Czêci
I dokumentacji. Wystêpuje w tej czêci obligatoryjny zestaw podrozdzia³ów, z czego zawartoæ podrozdzia³u nr 2 jest wspólna dla wszystkich dokumentacji programowych (rys. 12).
3) Informacje o zespole autorskim  zawieraj¹ dane o osobach zaanga¿owanych w przygotowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego.
Dane te (imiê i nazwisko, stopieñ/tytu³ naukowy, nazwa instytucji) dotycz¹
autorów programu, koordynatora prac, opiniodawcy wymagañ formalnych,
opiniodawcy pod wzglêdem metodologicznym, recenzentów merytorycznych,
redaktora technicznego i jêzykowego. Powy¿sze zbiory informacji zapisywane s¹ w formie tabeli, której wzór przedstawia rysunek 13.

Rys. 12. Przyk³adowy spis treci dla dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego
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INFORMACJE O ZESPOLE AUTORSKIM
Dane o wykonawcy

Tytu³/stopieñ naukowy

Nazwisko,imiê

Nazwa instytucji

Autorzy:

Koordynacja prac:
Ocena wymagañ formalnych:
Ocena metodologiczna:
Recenzja merytoryczna:
Redakcja techniczna ijêzykowa:

Rys. 13. Informacje o zespole autorskim

Czêæ I  Za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia
Ze wzglêdu na przyjête wymagania dotycz¹ce struktury programu, kadr
i wyposa¿enia, realizacja modu³owych programów szkolenia zawodowego nie jest na dzieñ dzisiejszy sta³ym elementem segmentu us³ug szkoleniowych w Polsce. Metodologia Modu³ów Umiejêtnoci Zawodowych
(MES) nie zosta³a jeszcze dostatecznie szeroko spopularyzowana, st¹d te¿
wiêkszoæ instytucji szkoleniowych nie zna tej koncepcji oraz praktycznych mo¿liwoci jej wykorzystania. Aby ten stan rzeczy poprawiæ, zaproponowano, aby w ka¿dym modu³owym programie szkolenia zawodowego wyodrêbniæ wspólny dla wszystkich programów blok informacji MES.
Istotne jest równie¿ przybli¿enie potencjalnym u¿ytkownikom programów spraw dotycz¹cych planowania i organizowania szkolenia w systemie modu³owym, które jest odmienne od tradycyjnego podejcia stosowanego w polskiej dydaktyce kszta³cenia zawodowego oraz w owiacie
doros³ych.
Powy¿sze zagadnienia zosta³y opisane w Czêci I dokumentacji zatytu³owanej jako za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia. Wyodrêbniono tam bloki informacji, które poni¿ej scharakteryzowano (zgodnie
z numeracj¹ zmieszczon¹ na rys. 9):
1. Ogólne cele szkolenia  stanowi¹ syntetyczn¹ informacjê (objêtoæ
jednej strony formatu A4) o zakresie pracy w zawodzie lub obszarze zawodowym, dla którego zosta³a przygotowana oferta programowa. Cele ogólne informuj¹ kandydata do szkolenia, na jakie rezultaty koñcowe mo¿e
liczyæ, czy s¹ one zgodne z jego oczekiwaniami i czy nawi¹zuj¹ do wymagañ pracodawców. W tej czêci przedstawiamy równie¿ informacjê, jaki
dokument bêdzie potwierdzeniem uzyskanych umiejêtnoci i kwalifikacji.
Zapisy odnosz¹ce siê do celów ogólnych i oczekiwanych rezultatów for-
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mu³ujemy w postaci czynnociowej, tzn. absolwent bêdzie umia³: zastosowaæ, wykonaæ, zaprojektowaæ itp.
2. Wprowadzenie do szkolenia modu³owego  zawiera wspólne dla
wszystkich modu³owych programów szkolenia zawodowego informacje,
celem wyjanienia istoty szkolenia opartego na koncepcji MES. W tej czêci programu zamieszczone s¹ równie¿ definicje podstawowych pojêæ i terminów specyficznych dla tej metodologii. Ten element dokumentacji jest
te¿ zarysem podstaw teoretycznych, na jakich opiera siê konstrukcja modu³owego programu szkolenia zawodowego i przyjêty model dokumentacji programowej.
3. Opis pracy i wymagania kwalifikacyjne (Aneks 1, Dokument 1). Jest
to standardowy opis, który dotyczy zakresu pracy, dla jakiego przygotowywany jest modu³owy program szkolenia. Zawiera nazwê obszaru zawodowego, zawodu i/lub specjalnoci, do którego program kursu przygotowuje,
syntetyczny opis obowi¹zków przewidzianych dla danego zakresu pracy,
usytuowanie stanowisk pracy w strukturze organizacyjnej oraz warunki,
w jakich odbywa siê praca. W tym elemencie programu okrela siê równie¿
wymagania przyjêcia do pracy dla kandydata, który poszukiwa³ bêdzie zatrudnienia w wymienionym zawodzie i chce siê specjalizowaæ w opisanym
zakresie pracy. Przyk³adowy opis pracy przedstawiono w Aneksie 2.
4. Lista i opis jednostek modu³owych (Aneks 1, Dokument 2)  jest to
standardowy opis dotycz¹cy zestawu zadañ zawodowych, wyodrêbnionych
dla danego zakresu pracy na podstawie analizy dostêpnych róde³ wiedzy
o zawodach (np. standardy kwalifikacji zawodowych, opisy zawodów
z obowi¹zuj¹cych klasyfikacji, charakterystyki kwalifikacyjne, podstawy
programowe kszta³cenia w zawodach, teczki zawodoznawcze, wyniki badania analizy potrzeb szkoleniowych i inne). Ka¿de zadanie zawodowe traktowane jest jak jednostka modu³owa programu szkolenia zawodowego
i wyznacza jej zakres treciowy. Jest to zatem proces definiowania zadania
zawodowego poprzez okrelenie wymagañ pracy. Nazwy jednostek modu³owych oraz ich opisy wyra¿one podzadaniami formujemy w postaci czynnociowej, tzn. pracownik: stosuje, wykonuje, projektuje, identyfikuje,
montuje, diagnozuje, itp. (Aneks 2).
5. Schemat blokowy organizacji szkolenia  przedstawia uk³ad strukturalny jednostek modu³owych wyodrêbnionych w programie szkolenia zawodowego (rys. 7 i 14). Pokazuje wzajemne powi¹zania jednostek modu³owych przewidzianych w programie. Jest to zarazem obraz, który wyznacza racjonalne cie¿ki szkoleniowe, w tym równie¿ dla tworzenie
indywidualnych programów szkoleniowych. Schemat blokowy organizacji szkolenia jest wskazówk¹ dla sposobu organizacji zajêæ szkoleniowych
z podzia³em na grupy. Jest to szczególnie istotne przy rozbudowanych programach szkoleniowych, sk³adaj¹cych z kilkunastu lub nawet kilkudziesiêciu jednostek modu³owych.
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Diagnosta samochodowy – 315201

PRZEPROWADZANIE BADAÑ TECHNICZNYCH POJAZDÓW
NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
315201.JM.01
Organizacja stacji
kontroli pojazdów

315201.JM.02
Identyfikacja pojazdu,
kontrola i ocena
nadwozia
315201.JM.03
Kontrola i ocena stanu
technicznego, uk³adu
jezdnego, podwozia
i zawieszenia

315201.JM.04
Kontrola i ocena stanu
technicznego uk³adów
hamulcowych

315201.JM.05
Kontrola i ocena
prawid³owoci dzia³ania
wiate³ i owietlenia

315201.JM.06
Kontrola i ocena
dzia³ania elementów
zwi¹zanych z ochron¹
rodowiska, emisji
spalin i ha³asu
315201.JM.07
Prowadzenie
dodatkowych badañ
pojazdu

Rys. 14. Przyk³ad schematu blokowego uk³adu jednostek modu³owych w programie szkolenia

6. Plan realizacji szkolenia (Aneks 1, Dokument 5). Obejmuje tabelaryczne zestawienie jednostek modu³owych i szkoleniowych (numeracja
wg kolejnoci dla ca³ego zakresu pracy), wyodrêbnionych w dokumentacji
modu³owego programu szkoleniowego wraz z przypisaniem im orientacyjnego czasu na realizacjê (w godzinach dydaktycznych). Jest to zaplanowana dyspozycja bud¿etu czasu przeznaczonego na realizacjê programu
(jednostek szkoleniowych) oraz wyk³adnia do rozplanowania zajêæ dydaktycznych dla nauczycieli / instruktorów, jak równie¿ wykorzystania pomieszczeñ i stanowisk szkoleniowych, bêd¹cych w dyspozycji instytucji
szkoleniowej. Zapis orientacyjny czas realizacji oznacza, ¿e organizator
szkolenia mo¿e w rozs¹dnych granicach dokonaæ korekty czasu przezna-
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czonego na poszczególne jednostki szkoleniowe, jeli tego wymaga praktyka dydaktyczna. Generalnie sumaryczny czas zaplanowany dla danego
zakresu pracy (kursu) nie powinien odbiegaæ zasadniczo od propozycji projektantów programu szkoleniowego. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e im d³u¿szy czas realizacji programu, tym oferowany kurs bêdzie dro¿szy dla potencjalnych klientów. Dopiero realizacja pe³nego cyklu szkoleniowego
umo¿liwia sprawdzenie, czy zaplanowany czas realizacji programu jest
optymalnym rozwi¹zaniem. Po realizacji pe³nego cyklu szkoleniowego
organizator szkolenia mo¿e dokonaæ w³asnych modyfikacji.
Dokument ten mo¿e powstaæ dopiero po opracowaniu Arkuszy analizy jednostek modu³owych (Aneks 1, Dokument 4), które odnosz¹ siê do
ka¿dej jednostki modu³owej wyodrêbnionej w programie nauczania. Przyk³ad planu realizacji szkolenia przedstawiono w Aneksie 2.

Czêæ II  Programy realizacji jednostek modu³owych
Jest to zasadnicza czêæ dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego, która stanowi podstawê do realizacji zajêæ w systemie
modu³owym. Dokumentacja sk³ada siê z tylu programów dla jednostek
modu³owych, ile zadañ zawodowych wyodrêbniono dla okrelonego zakresu pracy, w danym zawodzie lub obszarze zawodowym. Rysunek 15
przedstawia proces dochodzenia do programów modu³owych dla zawodu
Malarz-Tapeciarz (714103) z uwzglêdnieniem sk³adowych kwalifikacji zawodowych, które stanowiæ mog¹ jednoczenie nazwy zakresów pracy
w tym zawodzie.
Zakres pracy spe³nia ró¿ne funkcje. Mo¿e byæ jedn¹ ze sk³adowych kwalifikacji, wyodrêbnion¹ w zawodzie, oraz okrelaæ nazwê modu³owego programu, na podstawie którego bêd¹ organizowane kursy szkoleniowe w systemie modu³owym. Jednoczenie zakres pracy pe³ni funkcjê modu³u umiejêtnoci zawodowych, który integruje zadania zawodowe wykonywane
w ramach danej pracy.
Czêæ II dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego
zosta³a poni¿ej scharakteryzowana, zgodnie z numeracj¹ poszczególnych
elementów zamieszczon¹ w Aneksie 1.
1. Nazwa i kod jednostki modu³owej (Aneks 1, Dokument 2). Nazwy
jednostek modu³owych s¹ pochodn¹ nazw zadañ zawodowych. S¹ one
formu³owane w sposób operacyjny: np. Malowanie , Wiercenie ,
Projektowanie , Konwojowanie , itp. Natomiast oznaczenie kodowe jednostki modu³owej musi byæ zgodne z przyjêtym systemem kodowania dla poszczególnych elementów dokumentacji modu³owego programu
szkolenia zawodowego (patrz rozdzia³ 3.3). Przyk³adowa nazwa i oznaczenie kodowe jednostki modu³owej ma nastêpuj¹c¹ postaæ: Nazwa  Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego, kod 
2351.02.JM.02, gdzie 235102  oznacza kod zawodu wg klasyfikacji
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ZAWÓD
Malarz-Tapeciarz (714103)

Sk³adowe kwalifikacji wyodrêbnione w Krajowym Standardzie Kwalifikacji dla zawodu
Wykonywanie pow³ok
malarskich (K-1)

Malowanie konstrukcji
stalowych i urz¹dzeñ
przemys³owych (K-4)

Zakres Pracy Nr 1
Roboty malarskie

Tapetowanie
powierzchni cian
i sufitów (K-2)

Zakres Pracy
Nr 2

Naprawianie
uszkodzonych
tynków (K-3)

Zakres Pracy
Nr 3

Zakres Pracy
Nr n

ZAKRES PRACY Nr 1
Zadanie
Zawodowe
1


Zadanie
Zawodowe
2

Zadanie
Zawodowe
3

Zadanie
Zawodowe
n

TRANSFORMACJA ZADAÑ ZAWODOWYCH NA JEDNOSTKI MODU£OWE PROGRAMU

Jednostka
Modu³owa
1

Jednostki
szkoleniowe

Jednostka
Modu³owa
2

Jednostka
Modu³owa
3

Jednostka
Modu³owa
n

Program realizacji jednostki modu³owej

Rys. 15. Proces dochodzenia do programów szkolenia dla jednostek modu³owych

zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy, JM  oznacz symbol
jednostki modu³owej, 02  oznacza numer jednostki modu³owej, w tym
przypadku nr 2.
2. Wymagania wstêpne i cele operacyjne szkolenia (Aneks 1, Dokument
3). Stanowi¹ element wprowadzaj¹cy do treci szkoleniowych w ramach
jednostki modu³owej. Wymagania wstêpne informuj¹, jakie jednostki
modu³owe poprzedzaj¹ realizacjê jednostki stanowi¹cej przedmiot opisu.
Okrelamy je na podstawie analizy Schematu blokowego organizacji szkolenia (rys. 7) wskazuj¹c, co kandydat musi ju¿ umieæ, jakie jednostki
modu³owe powinien mieæ ju¿ opanowane i zaliczone, aby przyst¹piæ do
realizacji kolejnej jednostki. Okrelone w tej czêci cele szkolenia staj¹ siê
j¹drem procesu nauczania i uczenia siê, determinuj¹c jego rezultaty oraz
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kieruj¹c jego treci¹ i procedurami postêpowania. Specyfikacja celów operacyjnych szkolenia dla jednostki modu³owej precyzuje, co uczestnik szkolenia bêdzie potrafi³ wykonaæ po zakoñczeniu realizacji jednostki modu³owej. Ka¿dy cel szkolenia dla jednostki modu³owej formu³ujemy w postaci
operacyjnej. Prawid³owo sformu³owany operacyjny cel szkolenia sk³ada
siê z trzech wa¿nych czêci tj. czynnoci, warunków realizacji czynnoci
oraz standardów lub kryteriów wykonania czynnoci. Przyk³adowy zapis
celu operacyjnego mo¿e mieæ nastêpuj¹c¹ postaæ: Zapisaæ 3 cele szkolenia
dla dowolnego zakresu dzia³alnoci zawodowej z uwzglêdnieniem wymogów,
jakim powinien odpowiadaæ operacyjny cel szkolenia lub Ci¹æ pi³k¹ rêczn¹ do
metali kszta³towniki ze stali St5 na d³ugoæ 650 mm, zamocowane w imadle
lusarskim, z dok³adnoci¹ 0,5 mm. Cele szkolenia formu³owane w postaci
operacyjnej stanowi¹ podstawê do opracowania testu/zadania sprawdzaj¹cego wyniki szkolenia dla ca³ej jednostki modu³owej (por. Pomiar sprawdzaj¹cy wyniki szkolenia).
3. Arkusz analizy jednostki modu³owej ( Aneks 1, Dokument 4). Umo¿liwia przeprowadzenie analizy treci pracy oraz okrelenie nazw tematyki
zajêæ dydaktycznych, którym odpowiadaj¹ jednostki szkoleniowe. Spraw¹ kluczow¹ w tej analizie jest precyzyjne okrelenie etapów pracy w postaci czynnoci, jakie nale¿y wykonaæ, aby w sposób prawid³owy, zgodny
ze standardami wykonania, zrealizowaæ zadanie zawodowe. Wyodrêbnionym czynnociom zawodowym odpowiadaj¹ okrelone zakresy umiejêtnoci odnosz¹ce siê do sfery motorycznej (praktycznej), intelektualnej (umys³owej) oraz postaw, jakie powinien przejawiaæ pracownik. Forma zapisu
tych umiejêtnoci ma postaæ rozpoczynaj¹c¹ siê od czasownika (w trzeciej
osobie liczby pojedynczej), tj.: informuje, realizuje, trasuje, maluje, itp. Zidentyfikowane w ramach zadania zawodowego etapy pracy
i odpowiadaj¹ce im umiejêtnoci stanowi¹ równie¿ podstawê do okrelania nazw jednostek szkoleniowych. Mog¹ one odnosiæ siê zarówno do teorii, jak i praktyki w danej dziedzinie zawodowej, której dotycz¹. Preferowane s¹ zapisy nazw jednostek szkoleniowych w formie operacyjnej, podobnie tak jak nazwy jednostek modu³owych. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e
jednostki szkoleniowe i ich zawartoæ merytoryczna mog¹ byæ wykorzystywane w programach szkoleniowych w ró¿nych zawodach, czy obszarach zawodowych. W tym dokumencie przedstawiamy równie¿ propozycjê czasu realizacji dla wyodrêbnionych jednostek szkoleniowych. Przy wyodrêbnianiu jednostek szkoleniowych mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e dla danego
etapu pracy bêdzie wydzielonych kilka ró¿nych jednostek szkoleniowych,
aby mo¿na by³o ukszta³towaæ okrelone umiejêtnoci potrzebne do wykonywanie tego w³anie etapu pracy. Ponadto mo¿e zdarzyæ siê równie¿ sytuacja odwrotna, tzn. ¿e do danej jednostki szkoleniowej bêd¹ przypisane
ró¿ne etapy pracy. Przyk³adowy Arkusz analizy jednostki modu³owej przedstawiono w Aneksie 2.
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4. Opisy jednostek szkoleniowych wraz za³¹cznikami (Aneks 1, Dokumenty typu 6). Ta czêæ stanowi strategiczny element dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego, którym pos³uguje siê w trakcie zajêæ szkoleniowych zarówno nauczyciel/instruktor, jak i uczestnik szkolenia. Ka¿da jednostka szkoleniowa wyodrêbniona w ramach jednostki
modu³owej, posiada ujednolicon¹ strukturê, która zawiera:
4.1. arkusz z opisem jednostki szkoleniowej (Aneks 1, Dokument 6),
a w nim: okrelony w postaci operacyjnej cel jednostki szkoleniowej, kluczowe punkty nauczania (treci szkolenia), metody pracy dydaktycznej,
rodki dydaktyczne oraz wykaz za³¹czników pomocnych w realizacji zajêæ
szkoleniowych. Arkuszem tym pos³uguje siê wy³¹cznie nauczyciel/instruktor oraz organizator szkolenia (przyk³ad wype³nienia  Aneks 2).
4.2. za³¹czniki do jednostki szkoleniowej  obejmuj¹ materia³y do realizacji jednostek szkoleniowych w postaci drukowanej i elektronicznej,
w tym:
l poradnik i materia³y dla ucznia  uwzglêdnia niezbêdny zestaw materia³ów, umo¿liwiaj¹cy samodzielne lub z pomoc¹ nauczyciel/instruktora
wykonywanie przez ucznia/uczestnika szkolenia przewidzianych w programie æwiczeñ i zadañ dla ukszta³towania okrelonych umiejêtnoci zawodowych. Na materia³y te sk³adaj¹ siê (Aneksy 1 i 2):
a) Wskazówki dla ucznia  zawieraj¹ce informacje o wymaganiach wejciowych, celach szkolenia, metodach nauczania i uczenia siê, sposobie oceniania (Dokument 9b).
b) Wymagania BHP  przepisy ogólne lub specyficzne dla danej pracy
(Dokument 6a).
c) Æwiczenia i zadania  formu³owane s¹ tak, aby efekt ich wykonania
by³ mierzalny lub obserwowalny. Mog¹ to byæ równie¿ zadania projektowe (Dokument 6b).
d) Sprawdzian postêpów  w formie listy kontrolnej, która umo¿liwia
uczniowi samoocenê lub sprawdzenie przez nauczyciela, czy osi¹gniêty zosta³ cel przewidziany dla jednostki szkoleniowej (Dokument
6c). Sprawdzian mo¿e byæ przeprowadzony równie¿ z wykorzystaniem testów pisemnych.
e) Materia³y dla ucznia  przewidziane do rozdania uczestnikom materia³y zarówno drukowane, jak i w formie elektronicznej  coraz bardziej popularne (Dokument 6d).
f
) Literatura uzupe³niaj¹ca  element w dokumentacji programowej stanowi¹cy poszerzenie zakresu treci objêtych jednostk¹ szkoleniow¹ lub
wskazuj¹cy treci, do których warto dotrzeæ. Podajemy tutaj: nazwisko
i imiê autora, tytu³ opracowania/wydawnictwa, wydawcê, miejsce i rok
wydania. Nauczyciel/instruktor mo¿e równie¿ wskazaæ, jakie rozdzia³y
lub czêci publikacji s¹ szczególnie przydatne do tematyki prowadzonych zajêæ w ramach jednostki szkoleniowej (Dokument 6e).
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l poradnik i materia³y dla nauczyciela/instruktora  obejmuje wszystko to, co dotyczy ucznia, poszerzone o informacje metodyczne do realizacji zajêæ szkoleniowych (Dokument 9a, Aneksy 1 i 2):
a) Wymagania wejciowe  okrelaj¹, co uczestnik musi wiedzieæ i umieæ,
aby móg³ przyst¹piæ do realizacji danej jednostki szkoleniowej;
b) Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia  przedstawiaj¹ porady
pomocne w organizacji zajêæ (w tym propozycje rekomendowanych
aktywizuj¹cych metod nauczania i uczenia siê) z uwzglêdnieniem
arkusza jednostki szkoleniowej oraz realizacji æwiczeñ i zadañ. Poniewa¿ æwiczenia i zadania stanowi¹ pewn¹ propozycjê do wyboru,
która mo¿e byæ ci¹gle poszerzana i modyfikowana, wskazane jest zarekomendowanie okrelonych æwiczeñ jako obligatoryjne.
c) Sposób oceniania  informuje o zasadach sprawdzania postêpów
w uczeniu siê, w stosunku do zak³adanego celu/celów kszta³cenia
dla jednostki szkoleniowej. Przedstawiony jest równie¿ komentarz
i porady dla przeprowadzenia sprawdzianu postêpów. W przypadku
zastosowania pisemnych zadañ testowych nale¿y za³¹czyæ instrukcjê rozwi¹zywania zadañ przez uczniów, klucz prawid³owych odpowiedzi do testu oraz zasady punktacji i zaliczenia testu.
5. Pomiar sprawdzaj¹cy wyniki szkolenia po jednostce modu³owej
(Aneks 1, Dokument 7). Okrela sposób sprawdzenia, czy zak³adane dla
jednostki modu³owej cele szkolenia zosta³y osi¹gniête. Cele operacyjne dla
jednostki modu³owej stanowiæ powinny punkt wyjcia dla opracowania
narzêdzia sprawdzaj¹cego w postaci testu (pisemnego  sprawdzaj¹cego
wiedzê, praktycznego  sprawdzaj¹cego umiejêtnoci lub teoretyczno-praktycznego), który pozwoli nauczycielowi/instruktorowi zmierzyæ osi¹gniêcia ka¿dego ucznia/uczestnika szkolenia. Wskazane jest, aby zadania testowe oceniane by³y w skali dwustopniowej, tj. za poprawne rozwi¹zanie uczeñ
mo¿e uzyskaæ 1, za brak rozwi¹zania lub rozwi¹zanie nieprawid³owe 
0 punktów. Badania pomiaru dydaktycznego wykaza³y, ¿e ok. 70% zdobytych punków jest na ogó³ dobrym progiem zaliczaj¹cym zakres treci,
dla których opracowano test27. W przypadku testów praktycznych (realizowanych jako próba pracy) wa¿ne jest, aby organizator szkolenia zapewni³ warunki podobne do naturalnych (takie, jakie wystêpuj¹ w rodowisku
pracy) dla realizacji zadania testowego. Natomiast jego ocena powinna
uwzglêdniaæ przyjête kryteria wykonania odnosz¹ce siê dla okrelonego
zadania zawodowego. W tej czêci za³¹czamy równie¿ klucz odpowiedzi
do testu (dla testów pisemnych), z tym, ¿e jest on wykorzystywany jedynie
przez nauczyciela do sprawdzenia poprawnoci wykonania testu/zadania
praktycznego przez uczestników szkolenia i okrelenia, czy uzyskana liczNiemierko B.: Pomiar wyników kszta³cenia zawodowego. Program PHARE IMPROVE - BKKK,
Warszawa 1997.
27
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ba punktów zalicza jednostkê modu³ow¹. Gdy oceniana osoba nie uzyska
minimalnej liczby punktów, musi uzupe³niæ wiedzê lub ponownie przejæ
seriê æwiczeñ, aby uzupe³niæ braki. Nauczyciel/instruktor powinien doradziæ uczniowi, nad czym powinien jeszcze popracowaæ, po wczeniejszym
przeanalizowaniu jego wyników testu oraz sprawdzianów postêpów dla
jednostek szkoleniowych. Ponowna próba zaliczenia testu sprawdzaj¹cego
wyniki szkolenia powinna odbyæ siê zgodnie z procedurami przyjêtymi
w danej instytucji szkoleniowej, oczywicie na innym tecie o porównywalnej skali trudnoci. Warto nadmieniæ, ¿e zadania testowe powinny byæ
budowane w oparciu o teoriê pomiaru dydaktycznego i nawi¹zywaæ do
sposobu egzaminowania, który stosowany bêdzie w systemie egzaminowania zewnêtrznego i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Przyk³ady
zadañ testowych teoretycznych i praktycznych, które stosowane s¹ w ocenie wyników szkolenia dla jednostki modu³owej przedstawiono w Aneksie2.
6. Lista wyposa¿enia (Aneks 1, Dokument 8). To zestaw pomocy i materia³ów dydaktycznych, techniczne rodki kszta³cenia oraz pedagogiczne
rodki pracy niezbêdne do realizacji zajêæ sk³adaj¹cych siê na jednostkê
modu³ow¹. Lista wyposa¿enia stanowi pewien minimalny standard wyposa¿enia w zakresie infrastruktury technodydaktycznej, który ma zapewniæ
mo¿liwoæ nauczenia wykonywania okrelonego zadania zawodowego
w sposób kompetentny. Jest to równie¿ wskazówka dla organizatorów szkolenia, jak zorganizowaæ rodowisko nauczania i ucznia siê  warunki naturalne lub symulowane (pracownie symulacyjne) dla realizacji praktycznych
i teoretycznych treci kszta³cenia, które zosta³y zintegrowane w jednostki
modu³owe oraz jednostki szkoleniowe. Wa¿ne jest, aby uj¹æ wyposa¿enie
które jest niezbêdne w szkoleniu oraz zaplanowaæ tak¹ iloæ, ¿eby uczniowie mogli pracowaæ samodzielnie lub w ma³ych zespo³ach (3÷5 osób).
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3. Podstawy metodyczne opracowania
modu³owego programu szkolenia
zawodowego
3.1. Ocena potrzeb szkoleniowych w projektowaniu
programów nauczania
Przy opracowywaniu nowych standardowych, ujednoliconych pod
wzglêdem metodologicznym i strukturalnym programów szkoleñ modu³owych lub modyfikowaniu istniej¹cych programów, nale¿y uwzglêdniaæ
analizê wymagañ kwalifikacyjnych, okrelonych w nastêpuj¹cych materia³ach ród³owych:
1. krajowe standardy kwalifikacji zawodowych (jeli s¹ dostêpne);
2. opisy zawodów zamieszczone w Klasyfikacji zawodów i specjalnoci MGiP lub inne pochodne opracowania;
3. podstawy programowe kszta³cenia w zawodzie;
4. standardy wymagañ egzaminacyjnych oraz informatory o egzaminach potwierdzaj¹cych kwalifikacje w zawodzie;
5. standardy nauczania dla kierunków studiów;
6. opracowania bran¿owe;
7. dostêpne wyniki badañ zawodoznawczych i prognostycznych;
8. potrzeby szkoleniowe zidentyfikowane w wyniku przeprowadzenia
badania sonda¿owego w zakresie wykonywania okrelonych zadañ
zawodowych.
Najbardziej racjonalnym podejciem jest korzystanie z krajowych standardów kwalifikacji zawodowych przy doborze treci kszta³cenia w programach szkoleniowych. Aktualny ich wykaz oraz wgl¹d do zwartoci jest
mo¿liwy przy wykorzystaniu systemu informatycznego MGiP. W przypadku braku standardu kwalifikacji dla danego zawodu, konstruktorzy programów szkoleniowych powinni korzystaæ z innych, dostêpnych róde³
informacji, które umo¿liwi¹ im sformu³owanie opisów pracy oraz wyodrêbnienie jednostek modu³owych w programie nauczania. Nale¿y równie¿
wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e standard kwalifikacji z za³o¿enia stanowi pewn¹
minimaln¹ normê wymagañ i w wielu przypadkach opracowywanie modu³owych programów szkoleniowych, ukierunkowanych na bardziej specjalistyczne zagadnienia i tak bêdzie musia³o byæ uzupe³nione analiz¹ wymagañ kwalifikacyjnych i zadañ zawodowych realizowanych na konkretnych stanowiskach pracy.
W przypadku podstawowych kursów dla bezrobotnych mo¿na zastosowaæ zasadê, ¿e ró¿nica pomiêdzy wymaganiami okrelonymi w standardzie kwalifikacji dla zawodu (Sk), a rzeczywistymi kwalifikacjami kandyda-
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ta do szkolenia (Kf), wyznacza potrzebê szkoleniow¹ (Ps), dla której nale¿y
przygotowaæ konkretn¹ ofertê programow¹. Zasadê tê mo¿emy wyraziæ
w postaci zale¿noci:
Ps= Sk-Kf
Oczywicie, ¿eby tê zale¿noæ mo¿na by³o prze³o¿yæ na konkretne treci
kszta³cenia w programie szkoleniowym, musimy znaæ zakres i wymagania
okrelone w standardzie kwalifikacji dla danego zawodu oraz przeprowadziæ
ocenê rzeczywistych kwalifikacji kandydatów do szkolenia. W efekcie mo¿liwe bêdzie projektowanie indywidualnych cie¿ek szkoleniowych, które
uwzglêdniaæ bêd¹ dotychczasowe dowiadczenie kandydatów do szkolenia.
Nale¿y pod uwagê wzi¹æ równie¿ fakt, ¿e potrzeby szkoleniowe wi¹¿¹
siê z brakami, problemami lub s³abociami w okrelonym kontekcie geograficznym, sektorowym, zawodowym, organizacyjnym i/lub indywidualnym. Mo¿na je wyrównaæ poprzez rozwój nowych i modernizacjê istniej¹cych ofert programowych dla systemu szkolnego oraz edukacji ustawicznej. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych jest tradycyjnie uwa¿ane za
punkt wyjcia dla rozwoju nauczania (rys. 16).
Aby uzyskaæ trafne i pe³ne informacje dla potrzeb projektowania szkolenia, niezbêdne jest dok³adne zbadanie konkretnych sytuacji, przekonañ
i wartoci organizacji, cz³onków spo³eczeñstwa, osób ucz¹cych siê i innych
zainteresowanych stron. Wynik uzyskany w procesie oceny potrzeb szkoleniowych w du¿ym stopniu zale¿y od mo¿liwoci wykorzystania najlepiej ukszta³towanych mechanizmów i mediów w ramach dostêpnych rodków.
W procesie oceny potrzeb szkoleniowych mo¿na zastosowaæ nastêpuj¹ce strategie:
a. Strategia oceny potrzeb szkoleniowych zorientowana na okrelenie
luki. Przy tym podejciu próbuje siê okreliæ sytuacjê idealn¹
(po¿¹dany model absolwenta), porównuje siê j¹ z sytuacj¹ aktualn¹
i okrela siê potrzeby jako lukê pomiêdzy tymi dwiema sytuacjami.
b. Strategia oceny potrzeb szkoleniowych oparta na uzgodnieniu, jako
uzupe³nienie strategii zorientowanych na okrelenie luki. Ocena
oparta na uzgadnianiu mo¿e mieæ zastosowanie do okrelonych sytuacji w pracy, z regu³y takich, gdy celem szkolenia jest poprawa
jakoci pracy.
Praktyka pokazuje, ¿e nie ma jednej recepty na dzia³anie w zwi¹zku
z zastosowaniem okrelonej strategii oceny potrzeb szkoleniowych. Problemy spo³eczeñstwa i organizacji, które okrelaj¹ potrzeby szkoleniowe s¹
tak z³o¿one i zró¿nicowane, ¿e nie ma idealnej metody.
Podstawowe czynniki wyznaczaj¹ce potrzeby szkoleniowe obejmuj¹:
1. Wymagania stawiane nowym pracownikom (kandydaci do pracy,
absolwenci, osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy).
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OKRELENIE
POTRZEB
SZKOLENIOWYCH

Okrelenie kryteriów
oceny

Sformu³owanie celów i opracowanie
programu szkolenia

Wstêpny test na
wejciu do szkolenia
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Kontrola przebiegu
szkolenia

Opracowanie
materia³ów
szkoleniowych
Dobór metod
szkoleniowych

Ocena przebiegu
szkolenia

Realizacja szkolenia

Ocena wykorzystania
uzyskanej wiedzy
i umiejêtnoci
w dzia³alnoci
zawodowej

Informacja zwrotna

Rys. 16. Potrzeby szkoleniowe jako punkt wyjcia do projektowania programów szkolenia

2. Potrzeby doskonalenia dzia³añ pracowników i osób zagro¿onych utrat¹ pracy, okrelane przez pracodawców.
3. Potrzeby doskonalenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych wynikaj¹ce z aktualnych i perspektywicznych zmian technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych w przedsiêbiorstwach.
4. Potrzeby wyra¿ane przez poszczególne osoby (kandydaci do zatrudnia, pracownicy, osoby bezrobotne) zwi¹zane z ich osobistym rozwojem.
Bior¹c pod uwagê te czynniki potrzebê szkoleniow¹ mo¿na okreliæ jako
jakikolwiek brak wiedzy, umiejêtnoci lub postaw pracownika, w stosunku do takiego poziomu wiedzy, umiejêtnoci i postaw, które s¹ wymagane
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w jego pracy, albo które wynikaj¹ ze zmian organizacyjnych rodowiska
pracy. Zale¿noæ tê ilustruje za³¹czony schemat (rys. 17). Zidentyfikowana
potrzeba szkoleniowa umo¿liwia nam zaprojektowanie modu³ów szkoleniowych, które pos³u¿¹ do uzupe³nienia wymaganej w miejscu pracy wiedzy, umiejêtnoci i postawy zawodowej.
Modu³y
szkoleniowe

Potrzeby
szkoleniowe

Poziom wiedzy,
umiejêtnoci,
i postaw
wymagany na
stanowiskach
pracy w danym
zawodzie
(wymagania
kwalifikacyjne)

Braki w wymaganych
kwalifikacjach

Poziom wiedzy,
umiejêtnoci, postaw
posiadany przez
pracownika (lub
kandydata do pracy)

Rys. 17. Relacje miêdzy potrzebami szkoleniowymi a modu³ami szkoleniowymi

3.2. Procedura opracowania modu³owego programu
szkolenia zawodowego
Opracowanie dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego wyznaczaj¹ trzy grupy wymagañ, które musz¹ byæ uwzglêdnione przez
projektantów w ramach dzia³añ przygotowawczych oraz dzia³añ operacyjnych przewidzianych w procedurze konstruowania programu dla okrelonego zakresu pracy (rys. 18). Wymagania te przewiduj¹:
l rozpoznanie róde³ informacji i wiedzy o treciach pracy, które pos³u¿¹ do doboru i organizacji treci kszta³cenia w modu³owym programie
szkolenia zawodowego.
l wykorzystanie metodologii projektowania programu szkoleniowego,
która oparta zosta³a na koncepcji tzw. Modu³ów Umiejêtnoci Zawodowych (ang. MES).
l zastosowanie do projektowania modu³owego programu szkolenia
zawodowego modelu dokumentacji, zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdziale 2.
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Ka¿de z tych zagadnieñ wymaga od potencjalnych autorów takich kompetencji, które zapewni¹ prawid³owoæ procesu konstruowania i w³aciw¹
jakoæ modu³owego programu szkolenia zawodowego.28

Dzia³ania przygotowawcze
Dzia³ania przygotowawcze prowadzone s¹ przed przyst¹pieniem zespo³u autorskiego do realizacji konkretnych zadañ zwi¹zanych z opracowaniem programu i obejmuj¹ nastêpuj¹ce kroki:
1. Zgromadzenie informacji o zawodzie (lub zakresie pracy), do którego ma
przygotowywaæ modu³owy program szkolenia zawodowego. Pod uwagê
bierzemy ród³a wymienione w rozdziale 3.1. Wiele informacji z tego zakresu jest dostêpnych w zasobach Internetu, urzêdach pracy, centrach informacji zawodowej, bazie danych o standardach kwalifikacji zawodowych
MGiP, raportach z badañ i innych materia³ach.
2. Zrozumienie metodologii szkoleñ zawodowych opartej na koncepcji modu³ów umiejêtnoci zawodowych. Dla autorów, którzy ju¿ zetknêli siê z metodologi¹ wskazane jest odnowienie i aktualizacja wiedzy z tego zakresu, za
autorzy, którzy robi¹ to pierwszy raz powinni bardziej dok³adnie zg³êbiæ tê
metodologiê siêgaj¹c dodatkowo do wybranych publikacji (Aneks 3).
3. Rozpoznanie dowiadczeñ polskich w zakresie projektowania i wdra¿ania
modu³owych programów szkolenia zawodowego, a w szczególnoci przeanalizowanie wybranych dokumentacji programowych opracowanych w projektach TOR#9 Szkolenie Doros³ych i PHARE 2000. Informacje o programach szkoleñ modu³owych oraz pe³ne wersje programów s¹ zgromadzone
w bazie danych, do których mo¿na mieæ dostêp, po uzyskaniu zgody MGiP.
Niezale¿nie od tej formy warto siêgn¹æ do dowiadczeñ praktycznych osób
i instytucji, które projektowa³y i wdra¿a³y modu³owe programy szkolenia
zawodowego poprzez odbycie wizyty w orodku szkoleniowym. Lista tych
instytucji wraz z danymi adresowymi jest dostêpna w bazie danych MGiP.
4. Przeanalizowanie modelu i struktury dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego, który uzyska³ aprobatê MGiP jako wzorzec ujednolicony dla
wszystkich programów opracowywanych w projekcie PHARE 2000. Informacje z tego zakresu zamieszczone s¹ w rozdziale 2 oraz w Aneksach. Autorzy
musz¹ równie¿ zapoznaæ siê ze sposobami i kryteriami oceny jakoci modu³owego programu szkolenia zawodowego, które opisano w rozdziale 3.3.

Dzia³ania operacyjne
Dzia³ania operacyjne, jakie musz¹ podj¹æ autorzy modu³owego programu szkolenia zawodowego, stanowi¹ algorytm postêpowania, który w uk³aW ramach projektu PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego przygotowano ofertê
dla autorów programów modu³owych  program przeznaczony dla nauczycieli/instruktorów pt.
Projektowanie, realizacja i ewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego.
28
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dzie liniowym wyznacza tok postêpowania prowadz¹cy do opracowania
projektu kompletnej dokumentacji programowej, co zosta³o graficznie
przedstawione na rys. 18. Dokumentacja programowa posiada status projektu do momentu uzyskania rekomendacji odpowiedniego cia³a oceniaj¹cego (w projekcie PHARE 2000 by³a to komisja w MGiP).
Podstawowy zakres dzia³añ operacyjnych obejmuje 12 zadañ g³ównych,
które wynikaj¹ z metodologii opartej na modu³ach umiejêtnoci zawodowych oraz z przyjêtego modelu dokumentacji programowej. W ramach
dzia³añ nale¿y uwzglêdniæ ponadto etap opiniowania i recenzowania programów, które przebiegaj¹ zgodnie z przyjêtym algorytmem obejmuj¹cym
cztery poziomy oceny programu:
1. samoocena realizowana przez zespó³ autorski (monitoring prac ze
strony lidera zespo³u oraz samoocena ka¿dego z autorów);
2. ocena prowadzona przez osoby/zespó³ bezporednio nadzoruj¹cy
i koordynuj¹cy prace programowe (zewnêtrzni eksperci w zakresie
metodologii szkoleñ modu³owych);
3. ocena prowadzona przez zewnêtrznych (spoza sk³adu zespo³u autorskiego) recenzentów merytorycznych (ekspertów  specjalistów
w danej dziedzinie dla której zaprojektowano program);
4. ocena przeprowadzona przez specjaln¹ komisjê w celu zatwierdzenia programu i rekomendowania go do szerokiego u¿ytku.
Wartoæ merytoryczna programu oceniana jest przez dwóch recenzentów zewnêtrznych. W celu nadania tym recenzjom walorów u¿ytecznoci
przygotowano Wskazówki metodyczne dla recenzentów oraz Listê kontroln¹ do oceny poprawnoci metodologicznej modu³owego programu szkolenia zawodowego. Szerzej ten aspekt opisany jest w rozdziale 3.3.
Porady, na co nale¿y zwróciæ uwagê przy wype³nianiu konkretnymi treciami poszczególnych dzia³añ operacyjnych (1÷12  rys. 18), zosta³y zamieszczone w rozdziale 3.3. W Tabeli 7 przedstawiono powi¹zanie dzia³añ
operacyjnych z obowi¹zuj¹cymi formularzami dokumentacji programowej oraz ocen¹ jakoci programu.
Przedstawiono te¿ porady dotycz¹ce formu³owania i opisywania zadañ
zawodowych oraz formu³owania celów szkolenia w postaci operacyjnej,
bowiem, jak pokazuj¹ dotychczasowe dowiadczenia prac nad programami szkolenia zawodowego, w tym zakresie wystêpuj¹ najwiêksze problemy.
Pokazano równie¿ mechanizm tworzenia ofert szkoleniowych opartych
na modu³owych programach, z uwzglêdnieniem grup kwalifikacji wystêpuj¹cych w modelu standardu kwalifikacji zawodowych.
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DZIA£ANIA PRZYGOTOWAWCZE
A. RÓD£A DOBORU TRECI DO
MODU£OWEGO PROGRAMU SZKOLENIA
ZAWODOWEGO:
• Standardy kwalifikacji zawodowych
• Materia³y informacyjne o zawodach
i kwalifikacjach
• Zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe
• Podstawy programowe kszta³cenia
w zawodach oraz standardy
egzaminacyjne
• Analiza istniej¹cych standardów

B. METODOLOGICZNE PODSTAWY
PROJEKTOWANIA MODU£OWYCH
PROGRAMÓW SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
• Idea modularyzacji w kszta³ceniu
i szkoleniu zawodowym
• Koncepcja modu³ów umiejêtnoci
zawodowych (MES)
• Dowiadczenia polskie i przyk³ady dobrych
praktyk w szkoleniach modu³owych

C. MODEL DOKUMENTACJI
MODU£OWEGO PROGRAMU SZKOLENIA
ZAWODOWEGO:
• Podstawowe pojêcia i terminy
• Struktura i elementy modu³owego
programu szkolenia zawodowego
• Wzory dokumentów stosowanych
w projektowaniu programów
• Kryteria oceny jakoci programu

DZIA£ANIA OPERACYJNE
1. Okreliæ zawód lub wyodrêbniæ zakres
pracy (stanowi¹cy potrzebê szkoleniow¹)
i sporz¹dziæ dla niego opis pracy

2. Zdefiniowaæ katalog zadañ zawodowych
– jednostek modu³owych w³aciwych dla
zawodu/ zakresu pracy

3. Sformu³owaæ nazwy jednostek
modu³owych programu szkoleniowego oraz
sporz¹dziæ ich opis

4. Sprecyzowaæ, w kategoriach
operacyjnych, cele szkolenia dla
wyodrêbnionych jednostek modu³owych

5. Przeprowadziæ analizê zadañ
zawodowych, wyodrêbniæ etapy pracy i
odpowiadaj¹ce im umiejêtnoci zawodowe

6. Okreliæ nazwy jednostek szkoleniowych
oraz opracowaæ pierwsz¹ wersjê planu
realizacji szkolenia

Pierwsza wersja dokumentacji modu³owego programu szkolenia
zawodowego

12. Przygotowaæ kompletn¹ dokumentacjê
modu³owego programu szkolenia
zawodowego

7. Sporz¹dziæ opisy jednostek szkoleniowych
i przygotowaæ zestawy materia³ów
szkoleniowych dla ucznia i nauczyciela

11. Opracowaæ za³o¿enia
organizacyjno-programowe szkolenia

8. Opracowaæ/dobraæ narzêdzia pomiaru
sprawdzaj¹cego wyniki szkolenia dla ka¿dej
jednostki modu³owej programu

10. Opracowaæ kompletne zestawienie
materia³ów dla jednej jednostki modu³owej i
uzyskaæ akceptacjê poprawnoci
metodologicznej

9. Okreliæ listê wyposa¿enia
dydaktycznego niezbêdnego do realizacji
æwiczeñ i zadañ szkoleniowych

Rys. 18. Procedura opracowania pierwszej wersji (projektu) dokumentacji
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Tabela 5. Powi¹zanie dzia³añ operacyjnych z przyjêtymi formularzami dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego oraz ocen¹ jakoci programu
Oznaczenia:
A  samoocena prowadzona przez zespó³ autorski (lider zespo³u oraz ka¿dy z autorów)
B  ocena metodologiczna programu prowadzona przez zewnêtrznych ekspertów
C  recenzja merytoryczna specjalistów w danej dziedzinie zawodowej
D  ocena przez komisjê udzielaj¹c¹ rekomendacji

Nazwa dzia³ania operacyjnego w procedurze
projektowania modu³owego programu
szkolenia zawodowego
1. Okreœliæ zawód lub wyodrêbniæ zakres
pracy (stanowi¹cy potrzebê szkoleniow¹)
isporz¹dziæ dla niego opis pracy
2. Zdefiniowaæ katalog zadañ zawodowych
w³aœciwych dla zawodu/zakresu pracy
(jednostkimodu³owe pracy)
3. Sformu³owaæ nazwy jednostek
modu³owych programu szkoleniowego
orazsporz¹dziæ ich opis
4. Sprecyzowaæ,w kategoriach
operacyjnych cele szkolenia dla
wyodrêbnionych jednostek modu³owych
5. Przeprowadziæ analizê zadañ zawodowych,wyodrêbniæ etapy pracy iodpowiadaj¹ce im umiejêtnoœcizawodowe
6. Okreœliæ nazwy jednostek szkoleniowych
orazopracowaæ pierwsz¹ wersjê planu
realizacjiszkolenia
7. Sporz¹dziæ opisy jednostek szkoleniowych iprzygotowaæ zestawy
materia³ów szkoleniowych dla ucznia i
nauczyciela (w ramach ka¿dejjednostki
szkoleniowej)

8. Opracowaæ/dobraæ narzêdzia pomiaru
sprawdzaj¹cego wynikiszkolenia dla
ka¿dejjednostkimodu³owejprogramu
9. Okreœliæ listê wyposa¿enia dydaktycznego
niezbêdnego do realizacjiæwiczeñ izadañ
szkoleniowych
10. Opracowaæ kompletne zestawienie
materia³ów dla jednejjednostki
modu³owejiuzyskaæ akceptacjê
poprawnoœcimetodologicznej

Numerinazwa dokumentu
zastosowanego w projektowaniu programu

Poziom oceny
programu
A B C D

Dokumentnr1 – Opis pracy
l

l

l

l

l

l

Jestto dokumentroboczy zespo³u
autorskiego.
DokumentNr2 – Lista iopis jednostek
modu³owych (dla okreœlonego zakresu
pracy
DokumentNr3 – Cele szkolenia dla
jednostkimodu³owej
DokumentNr4 – Arkuszanalizy jednostki
modu³owej
DokumentNr4 – Arkuszanalizy jednostki
modu³owej
DokumentNr5 – Plan realizacjiszkolenia
DokumentNr6 – Jednostka szkoleniowa
DokumentNr9a – Poradnik imateria³y
dla nauczyciela
DokumentNr9b – Poradnik imateria³y
dla ucznia (w tym dokumenty:Nr6a –
Wymagania BHP,Nr6b – Æwiczenia i
zadania,Nr6c – Sprawdzian postêpów,
Nr6d – Materia³y szkoleniowe,Nr6e –
Literatura uzupe³niaj¹ca)
DokumentNr7 – Pomiarsprawdzaj¹cy
wynikiszkolenia
DokumentNr8 – Lista wyposa¿enia
dydaktycznego
Zestawienie zbiorcze wszystkich dokumentów imateria³ów wchodz¹cych w
zakres programu realizacjidla jednostki
modu³owejzgodnie obowi¹zuj¹c struktur¹

l

l

l

l

l

l

l

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...

11. Opracowaæ za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia

12. Przygotowaæ kompletn¹ dokumentacjê
modu³owego programu szkolenia
zawodowego

Ujednolicona struktura opisu dla
wszystkich dokumentacjiprogramowych
uwzglêdniaj¹ca celogólny szkolenia,
wprowadzenie do szkolenia modu³owego,
schematblokowy organizacjiszkolenia
oraz ostateczn¹ wersjê Dokumentów Nr1,
2,5
Zestawienie w segregatorze pe³nej
zawartoœcidokumentacjisk³adaj¹cejsiê z
CzêœciIiII
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l

l

l

l

l

l

3.3. Wskazówki metodyczne dla formu³owania
zadañ zawodowych, operacyjnych celów kszta³cenia
oraz tworzenia oferty szkoleñ modu³owych
Formu³owanie zadañ zawodowych
Poprawne okrelenie i zdefiniowanie zadañ zawodowych dla zakresu
pracy, który stanowi przedmiot przygotowania modu³owego programu
szkoleniowego jest podstawowym zadaniem w projektowaniu programów
opartych na metodologii MES.
Prawid³owa, adekwatna do wymagañ procesu pracy identyfikacja i analiza zadañ zawodowych jest zasadniczym procesem w dochodzeniu do
zmodularyzowanego uk³adu treci kszta³cenia. Rysunek 19 przedstawia
istotê, czym s¹ zadania zawodowe i jak mo¿na je grupowaæ.
Uk³ad na rysunku 19 nawi¹zuje do definicji przyjêtych w podejciu
opartym na MES. Problem sprowadza siê do tego, ¿e zadanie zawodowe
mo¿e wystêpowaæ w znaczeniu w¹skiego zakresu czynnoci sk³adaj¹cych
siê na to zadanie, np. Oznaczanie schematu instalacji elektrycznej w pokoju,
lub szerszego zakresu czynnoci, np. Monta¿ kompletnej instalacji
w budynku. Brak wspólnej miary dla okrelania granic czynnoci sk³adaj¹cych siê na zadanie zawodowe sprawia, ¿e jest to kategoria nie daj¹ca siê
jednoznacznie zdefiniowaæ. Mo¿na przyj¹æ, ¿e zadanie zawodowe to zorientowane na konkretny cel dzia³anie pracownika, wymagaj¹ce od
niego wykonania okrelonego zespo³u czynnoci z zastosowaniem
w³aciwych metod, procedur i technik pozwalaj¹cych ten cel osi¹gn¹æ.
Wynikiem jego oddzia³ywania mo¿e byæ produkt, us³uga lub istotna
decyzja. Pojêciem bliskoznacznym zadaniu zawodowemu jest obowi¹zek,
który odnosi siê do zawodu wykonywanego i obejmuje swym zakresem wiêksz¹ liczbê zadañ. Podobnie jest z pojêciem funkcje zawodowe, które wi¹¿e
siê zarówno z zadaniami zawodowymi, kwalifikacjami, jak te¿ z misj¹ zawodu pe³nion¹ w gospodarce (np. funkcje nadzoru, kontroli czy wspó³pracy).
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Podzia³ zadañ – standard kwalifikacji
Technologiczne

Logiczny, mo¿liwy do przyjêcia
wycinek pracy w ramach zawodu
o wyranie okrelonym
pocz¹tku i koñcu
(wg MOP MES)

Podzia³ zadañ wg procesu pracy
Planowanie

ZADANIE ZAWODOWE
Uk³ad czynnoci zawodowych
powi¹zany jednym celem
dzia³ania koñcz¹cy siê
okrelonym wytworem, us³ug¹ lub
istotn¹ decyzj¹

Organizacyjne

Kierowania i wspó³pracy

Organizowanie

Wykonanie

Kontroli i oceny jakoci

Kontrola (ocena)

US£UGA

PRODUKT

Jednostka
Modu³owa
1

Jednostki
szkoleniowe

Jednostka
Modu³owa
2

ISTOTNA DECYZJA

Jednostka
Modu³owa
3

Jednostka
Modu³owa
n

Program realizacji jednostki modu³owej

Rys. 19. Identyfikacja i transformacja zadañ zawodowych w modu³owych programach
szkolenia zawodowego

Przy okreleniu zadañ zawodowych powstaje zasadnicze pytanie: czy
sformu³owania maj¹ byæ zorientowane na pracownika, czy na pracê? Te
ostatnie obejmuj¹ zarówno dzia³ania maszyn, jak i pracownika. Ze wzglêdu na zastosowane kryterium w postaci umiejêtnoci  nale¿y pierwsz¹
czêæ zadania orientowaæ na pracownika, a drug¹ na pracê, np. nadzoruje
maszynê (czêæ zorientowana na pracownika), która wywo³uje i suszy filmy
(czêæ zorientowana na pracê).
Najbardziej aktualne informacje o zadaniach zawodowych umieszczane s¹ w opisach standardów kwalifikacji zawodowych. Standardy kwalifikacji zawodowych s¹ sukcesywnie przygotowywane dla zawodów wystêpuj¹cych w Klasyfikacji zawodów i specjalnoci.29
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji op.
cit.

29
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Przyk³adowa lista zadañ zawodowych okrelona w projekcie standardu
kwalifikacji dla zawodu Technik mechatronik obejmuje nastêpuj¹cy zestaw zadañ:30
Z-1. Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy konstruowaniu i u¿ytkowaniu urz¹dzeñ i systemów
mechatronicznych.
Z-2. Dobieranie materia³ów i orodków roboczych do uk³adów, urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych.
Z-3. Projektowanie podstawowych uk³adów, urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych.
Z-4. Wykonywanie obróbki mechanicznej detalu na obrabiarce sterowanej numerycznie.
Z-5. Montowanie i demontowanie elementów mechanicznych urz¹dzeñ i uk³adów mechatronicznych.
Z-6. Dobieranie elementów oprzyrz¹dowania uk³adów elektrycznych,
pneumatycznych i hydraulicznych w urz¹dzeniach i systemach
mechatronicznych.
Z-7. Instalowanie i testowanie sprzêtu i oprogramowania informatycznego.
Z-8. Dokonywanie pomiaru wielkoci elektrycznych i nieelektrycznych
w urz¹dzeniach i uk³adach mechatronicznych.
Z-9. Montowanie i demontowanie uk³adów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych w urz¹dzeniach i systemach mechatronicznych.
Z-10. Badanie funkcji i nastawianie parametrów w uk³adach mechatronicznych.
Z-11. Programowanie uk³adów, urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych.
Z-12. Uruchamianie, obs³ugiwanie i nadzorowanie pracy urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych.
Z-13. Prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie b³êdów,
usuwanie awarii w urz¹dzeniach i systemach mechatronicznych.
Z-14. Naprawianie podstawowych elementów, uk³adów i modu³ów
urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych.
Z-15. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac monta¿owych i demonta¿owych uk³adów, urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych.
Z-16. Planowanie zakupu elementów i podzespo³ów do prac naprawczych i monta¿owych urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych.
Analiza zapisów nazw zadañ zawodowych dla za³¹czonego przyk³adu
pokazuje, ¿e nale¿¹ one do jednej z czterech kategorii zdañ (technologiczne, organizacyjne, kierowania i wspó³pracy oraz kontroli i oceny jakoci).
Dla upewniania siê, czy dany zapis jest faktycznie zdaniem zawodowym,
30
Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu Technik mechatronik  311990, Projekt
PHARE 2000, Dzia³anie 2, MGiP, Warszawa 2004.
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twórca programu szkoleniowego, powinien stwierdziæ jaki efekt koñcowy
daje wykonanie okrelonego zdania. Jeli jest to produkt, us³uga lub
istotna decyzja, wówczas mo¿emy mówiæ o poprawnoci zapisu zadañ
zawodowych w programie szkoleniowym, co przek³ada siê na poprawnoæ
nazw jednostek modu³owych.
Kolejny schemat (rys. 20) przedstawia ogólny mechanizm analizy zawodu, w którym dla okrelonego zawodu identyfikujemy: stanowiska pracy, zadania i czynnoci zawodowe oraz odpowiadaj¹ce im umiejêtnoci
intelektualne i praktyczne. Te za stanowi¹ podstawê formu³owania celów
kszta³cenia w programie szkolenia zawodowego.
Wyodrêbnione dla zawodu stanowiska pracy, czyli wyznaczone miejsce pracy w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa w celu wykonywania powierzonej pracownikom pracy, w formie okrelonych zadañ zawodowych, mog¹ mieæ charakter stanowisk prostych lub stanowisk z³o¿onych, w zale¿noci od zakresu i charakteru realizowanych tam czynnoci
zawodowych. Proste stanowiska pracy charakteryzuj¹ siê tym, ¿e umo¿liwiaj¹ one zrealizowanie przewa¿nie jednego zadania zawodowego, np. stanowisko do wiercenia otworów na wiertarce sto³owej, na którym pracownik wykonuje szereg czynnoci (ruchowych i mylowych), aby wykonaæ
np. zadanie zawodowe Wiercenie otworów przelotowych w detalu w miejscach zaznaczonych. Natomiast na z³o¿onych stanowiskach pracy realizowanych mo¿e byæ wiele zadañ zawodowych, które charakteryzuj¹ siê
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ZAWÓD 4
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Rys. 20. Analiza zawodu w projektowaniu modu³owych programów szkolenia zawodowego
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bardziej skomplikowanym uk³adem czynnoci wymaganych do tego by
uzyskaæ okrelony wynik. Przyk³adem takiego stanowiska pracy mo¿e byæ
obrabiarka sterowana numerycznie (CNC), gdzie realizowane s¹ zadania
zawodowe zwi¹zane np. z programowaniem obrabiarki, kontrol¹ procesu
obróbki, obs³ug¹ i eksploatacj¹ obrabiarki, itd.
Przytoczone przyk³ady wskazuj¹, ¿e realizacja czynnoci jest reakcj¹ na
sytuacjê zadaniow¹, czyli procesem zmierzaj¹cym do rozwi¹zania tej sytuacji, prowadz¹cym do osi¹gniêcia wyniku czynnoci, to jest stanu koñcowego.31 Wynik w postaci produktu, us³ugi lub podjêcia decyzji jest stanem
rzeczywicie osi¹ganym przez wykonywanie czynnoci, a umiejêtnoæ ich
wykonywania stanowi, w metodologii opartej na modu³ach umiejêtnoci
zawodowych, kluczowe zagadnienie doboru, organizacji i realizacji treci
kszta³cenia w procesie nauczania i uczenia siê.

Formu³owanie operacyjnych celów kszta³cenia
Cele kszta³cenia stanowi¹ pomost pomiêdzy realizacj¹ okrelonych zadañ zawodowych w rzeczywistych warunkach rodowiska pracy i nauk¹
wykonywania tych¿e zadañ w realiach odpowiednio zaplanowanego rodowiska dydaktycznego (szko³y, orodki, centra szkoleniowe i inne).
Podstawow¹ funkcj¹ celów kszta³cenia jest kontrola zawartoci i rezultatów zrealizowanych zajêæ edukacyjnych i docelowo ca³ego procesu kszta³cenia/szkolenia (dzia³ tematyczny, modu³ kszta³cenia, semestr lub pe³ny
cykl kszta³cenia w zawodzie).
Umiejêtnoæ formu³owania celów kszta³cenia jest podstaw¹ pomylnego zrealizowania za³o¿eñ programu nauczania, który powinien byæ oparty
na wymaganiach niezbêdnych do wykonywania okrelonych zadañ zawodowych (rys. 21).
Analiza pracy z punktu widzenia realizowanych czynnoci zawodowych
jest punktem wyjcia do wyodrêbniania umiejêtnoci i wiedzy potrzebnej
do pomylnego wykonywania konkretnej pracy i pozwala wyznaczyæ zakres celów kszta³cenia, jakie umieszczone zostan¹ w programie nauczania.
Wskazane jest, aby cele kszta³cenia formu³owane by³y w kategoriach operacyjnych (zachowania), dziêki czemu uzyskujemy nastêpuj¹ce korzyci:
a) dok³adny opis wiedzy i umiejêtnoci, które uczeñ ma zdobyæ;
b) logiczne podstawy do zredagowania zadañ w testach;
c) przydatne ród³o informacji przy organizacji procesu kszta³cenia;
d) ustalenie najbardziej odpowiednich strategii nauczania i uczenia siê.
Cele kszta³cenia staj¹ siê zatem j¹drem procesu nauczania i uczenia
siê, determinuj¹c jego rezultaty oraz kieruj¹c jego treci¹ i procedurami
postêpowania.
31
Tomaszewski T. (praca zbiorowa pod red.): Psychologia, PWN, Warszawa 1976 (teoria czynnoci
ludzkich).
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STANDARDY KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH

ZADANIA ZAWODOWE

CELE
KSZTA£CENIA

TRECI
KSZTA£CENIA

METODY, FORMY
I ORGANIZACJA
KSZTA£CENIA

POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ ZEWNÊTRZNE
SPRAWDZANIE WYNIKÓW KSZTA£CENIA

ZMIANY TRECI PRACY – NOWE ZADANIA I KOMPETENCJE NIEZBÊDNE
DO ICH WYKONYWANIA

STANDARDY WYMAGAÑ
EGZAMINACYJNYCH

OCENA
KSZTA£CENIA

Rys. 21. Rola celów kszta³cenia w projektowaniu, realizacji i ocenie programów nauczania

W modu³owych programach szkolenia zawodowego cele kszta³cenia s¹
zorientowane na dzia³ania konkretne. Zapewnia to jasnoæ podstawowej
intencji kszta³cenia, a jednoczenie nadaje umiejêtnociom wiod¹c¹ rolê.
Gdy u¿ywa siê niejasnych terminów, powstaj¹ problemy. Na przyk³ad le
jest sformu³owany cel typu: Uczeñ powinien zdaæ sobie sprawê z wagi dok³adnie prowadzonego wykresu temperatury pacjenta. Jest on abstrakcyjny i bez
jasnej intencji. Nie zawiera jawnej czynnoci, któr¹ mo¿na zaobserwowaæ
lub zmierzyæ. Poprawnie sformu³owany cel powinien brzmieæ np. Zmierzyæ osobicie temperaturê pacjenta z u¿yciem termometru doustnego, z dok³adnoci¹ do pó³ stopnia i zapisaæ wynik na karcie pacjenta, zgodnie z zasadami
postêpowania lekarskiego. Teraz zarówno uczeñ, jak i nauczyciel mog¹ oceniæ, czy zosta³y osi¹gniête cele kszta³cenia.
Zapisany w takiej postaci cel kszta³cenia jest mierzalny lub mo¿na
zaobserwowaæ efekt realizacji celu, jeli nie mo¿emy go zmierzyæ. W programach szkoleniowych preferowana jest w³anie taka postaæ celów kszta³cenia, które nale¿y zaplanowaæ w opisie jednostki modu³owej (Dokument
3) lub szkoleniowej (Dokument 6). Zatem, prawid³owo sformu³owane ope-
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racyjne cele kszta³cenia sk³adaj¹ siê z trzech wa¿nych czêci tj. czynnoci,
warunków jej wykonania oraz standardów lub kryteriów, którym nale¿y
sprostaæ (rys. 22).

CEL KSZTA£CENIA (CK)
postaæ zoperacjonalizowana
CK=C+W+K/S

Czynnoæ Ucznia
(C)

Warunki realizacji czynnoci
(W)

Kryteria lub standardy
wykonania czynnoci
(K/S)

Rys. 22. Elementy celu kszta³cenia formu³owanego w postaci operacyjnej

Czynnoæ ucznia (C)
Sformu³owanie dotycz¹ce czynnoci okrela dzia³anie, które nale¿y
wykonaæ, czyli to, co uczeñ ma zrobiæ. Opisuje zachowanie, które jest obserwowalne i wymierne. Kiedy mówimy o zachowaniu polegaj¹cym na
pisaniu czego, powinnimy u¿yæ czasownika oznaczaj¹cego dzia³anie napisaæ. Na przyk³ad Napisz na maszynie okrelony fragment. Z³e sformu³owanie, zawieraj¹ce czasownik abstrakcyjny Naucz siê pisaæ na maszynie powoduje wiele problemów. W jaki sposób nauczyciel zaobserwuje lub zmierzy
nauczenie siê? Jakich informacji nale¿y dostarczyæ uczniom, by zapewniæ
im osi¹gniêcie celu kszta³cenia?
Poniewa¿ pisanie to czynnoæ fizyczna, ³atwo j¹ wyraziæ czasownikiem
oznaczaj¹cym ruch. Gdy mamy do czynienia z zajêciami teoretycznymi,
gdzie nie wystêpuj¹ ¿adne obserwowalne czynnoci fizyczne, uczniowie
powinni wykonaæ kilka æwiczeñ, by wykazaæ, ¿e posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê. Na przyk³ad, jeli zajêcia dotycz¹ rodków ostro¿noci, których nale¿y
przestrzegaæ przy obs³udze maszyny, sformu³owanie dotycz¹ce czynnoci
mo¿e brzmieæ: Wymieñ i wyjanij rodki ostro¿noci stosowane przy obs³udze
tokarki. Dzia³anie polega na wymienieniu i wyjanieniu.

Warunki realizacji czynnoci (W)
Dziêki do³¹czeniu do celów kszta³cenia okrelonych warunków uczniowie bêd¹ wiedzieli, jakimi materia³ami bêd¹ siê pos³ugiwaæ i w jakich warunkach odbywaæ siê bêdzie dana czynnoæ. Pomaga to tak¿e nauczycielowi okreliæ przed rozpoczêciem zajêæ, jakich materia³ów, tj. narzêdzi i sprzêtu, bêdzie potrzebowa³. Jeli czynnoæ bêdzie polega³a przyk³adowo na
napisaniu na komputerze jakiego fragmentu tekstu, to uczeñ musi wie-
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dzieæ, jaki edytor tekstu jest w nim zainstalowany. Przyk³adem warunków
wykonania s¹: a) komputer z oprogramowaniem MS Word, b) szeæ linijek
tekstu, c) s³ownik d) drukarka laserowa, e) ha³as w biurze.

Kryteria lub standardy wykonania czynnoci (K/S)
Nale¿y okreliæ standardy lub kryteria mówi¹ce o tym, jak dobrze uczeñ
musi wykonaæ dan¹ czynnoæ w okrelonych warunkach. Przyjmijmy, ¿e
cel kszta³cenia brzmi: W ci¹gu trzech minut napisz, bez ¿adnego b³êdu, szeæ
linijek tekstu na komputerze i wydrukuj go, maj¹c do dyspozycji s³ownik, papier,
pracuj¹c w ha³asie w biurze. Ten cel okrela stopieñ poprawnoci jako kryterium wykonania czynnoci (bez ¿adnego b³êdu) oraz ramy czasowe (w ci¹gu trzech minut). W niektórych sytuacjach dobrze jest tak¿e dodatkowo
okreliæ standardy, którym uczeñ powinien sprostaæ, podaj¹c np. w jakim
stopniu mo¿e skorzystaæ z pomocy (np. bez niczyjej pomocy). Standardy zazwyczaj zwi¹zane s¹ z miejscem pracy, dyktuj¹c jednoczenie, jak
poprawnie nale¿y wykonywaæ czynnoæ zawart¹ w celu kszta³cenia. Przyk³adem tego mo¿e byæ cel operacyjny: Ci¹æ pi³k¹ rêczn¹ do metali kszta³towniki ze stali St5 (C) na d³ugoæ 650 mm, zamocowane w imadle lusarskim (W),
z dok³adnoci¹ 0,5 mm (S), w którym standard wykonania okrelony jest
poprzez dok³adnoæ. W innym przypadku, kiedy trudno jest okreliæ standard wykonania czynnoci, nale¿y zaproponowaæ kryterium wykonania
czynnoci, co pokazuje przyk³ad: Sformu³owaæ trzy przyk³adowe cele kszta³cenia (C) do przedmiotu, którego nauczasz z wykorzystaniem dostêpnych róde³
informacji (W) oraz z zachowaniem wymogów, jakim powinien odpowiadaæ zoperacjonalizowany cel kszta³cenia (K).
Za³¹czona poni¿ej tabela nr 6 zawiera listê bezokoliczników, któr¹ mo¿na wykorzystaæ do okrelania czynnoci przy formu³owaniu celów kszta³cenia.

Tworzenie elastycznej oferty szkolenia zawodowego
S¹ w edukacji okrelone dziedziny, w których modularyzacja wydaje siê
absolutnie uzasadniona, jak chocia¿by kszta³cenie ustawiczne, przekwalifikowanie, rekwalifikacja, szko³y dla doros³ych, uzupe³nianie kwalifikacji
podstawowych, czy uzyskiwanie nowych kwalifikacji specjalistycznych.
Kszta³cenie/szkolenie modu³owe, organizowane w sposób systemowy zapewnia osi¹ganie za³o¿onych celów, powtarzalnoæ procesów i ich wyników, a przede wszystkim gwarantuje du¿o wiêksz¹ efektywnoæ ni¿ tradycyjne metody szkoleniowe.
Modularyzacja treci kszta³cenia i szkolenia zawodowego, jest szans¹
cis³ego powi¹zania edukacji ze rodowiskiem pracy (rys. 23). Potrzebne s¹
jednak¿e odpowiednie mechanizmy prawne i rozstrzygniêcia organizacyjne, sk³adaj¹ce siê na system us³ug dydaktyczno-szkoleniowych. Zmodularyzowana oferta edukacyjna koncentrowaæ siê powinna na wyniku koñco-
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Tabela 6. Propozycja listy bezokoliczników wykorzystywanych do okrelania celów kszta³cenia32
adaptowaæ
obserwowaæ
administrowaæ
oceniaæ
aktualizowaæ
oczyszczaæ
analizowaæ
odczytywaæ
badaæ
odbieraæ coœ
blokowaæ
odpowiadaæ
ci¹æ
odró¿niaæ
czytaæ
odwzorowywaæ
definiowaæ
okreœlaæ
diagnozowaæ
operowaæ czymœ
dobieraæ
opisywaæ
dokonywaæ wyboru organizowaæ
dostarczaæ
oznaczaæ
eksploatowaæ
pasowaæ
ewaluowaæ
pisaæ
ewidencjonowaæ
planowaæ
formu³owaæ
podejmowaæ decyzjê
gi¹æ
podkreœlaæ
identyfikowaæ
podtrzymywaæ
ilustrowaæ
po³¹czyæ
integrowaæ
pomagaæ
informowaæ
porównywaæ
inicjowaæ
porz¹dkowaæ
integrowaæ
pos³ugiwaæ siê
izolowaæ
praktykowaæ
kierowaæ
precyzowaæ
klasyfikowaæ
prognozowaæ
komunikowaæ siê
projektowaæ
konserwowaæ
prowadziæ
konstruowaæ
przechowywaæ
kontrolowaæ
przecinaæ
krytykowaæ
przeciwstawiaæ
kszta³towaæ
przedstawiaæ
kwalifikowaæ
przegrupowaæ
manipulowaæ
przekonaæ
mierzyæ
przeliczyæ
mobilizowaæ
przestrzegaæ
modyfikowaæ
przetwarzaæ dane
modernizowaæ
przygotowaæ
montowaæ
przyjmowaæ odpowiedzialnoœæ
naprawiaæ
przynosiæ
nazywaæ
przytaczaæ
objaœniaæ
pytaæ
obliczaæ
ratowaæ
obs³ugiwaæ
reagowaæ
Nale¿y unikaæ sformu³owañ:wiedzieæ,rozumieæ,umieæ
32

redagowaæ
redukowaæ
recenzowaæ
regulowaæ
rekonstruowaæ
rekomendowaæ
remontowaæ
rozcieñczaæ
rozdzielaæ
rozk³adaæ
rozmieszczaæ
rozpoznawaæ
rozró¿niaæ
rozwijaæ
rysowaæ
rzutowaæ
scharakteryzowaæ
skrêcaæ
smarowaæ
sortowaæ
sporz¹dzaæ
sprawdzaæ
stosowaæ
stwierdzaæ
sugerowaæ
syntetyzowaæ
szacowaæ
szkicowaæ
szlifowaæ
sterowaæ
œledziæ
trasowaæ
toczyæ
trzymaæ
tworzyæ
uczestniczyæ
udzielaæ
udostêpniaæ
umiejscowiæ
umieszczaæ
uogólniaæ
upraszczaæ
ustalaæ
usuwaæ
utrzymywaæ

Chrosciel E., Plumbridge W.: Podrêcznik ., op. cit.

uzasadniæ
uzyskiwaæ
u¿ytkowaæ
u¿ywaæ
wa¿yæ
weryfikowaæ
wierciæ
w³¹czaæ
wnioskowaæ
wprowadzaæ
wyprowadzaæ
wskazywaæ
wspó³pracowaæ
wstawiaæ
wybieraæ
wyci¹gaæ
wyginaæ
wykonywaæ
wykreœlaæ
wyliczaæ
wymiarowaæ
wymieniaæ
wype³niaæ
wyprowadzaæ
wyrabiaæ
wyszczególniaæ
wyszukiwaæ
wytyczaæ
wyznaczaæ
zachêcaæ
zak³adaæ
zamkn¹æ
zapobiegaæ
zasilaæ
zastosowaæ
zaszczepiaæ
zatrudniaæ
zbudowaæ
zestawiaæ
zinterpretowaæ
zmieniaæ
zmniejszaæ
zrobiæ
zwijaæ
iinne
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wym procesu nauczania i uczenia siê, tj. na takich kwalifikacjach i kompetencjach absolwenta, na które jest lub bêdzie w niezbyt odleg³ej przysz³oci popyt ze strony pracodawców. S¹ to tzw. kwalifikacje cz¹stkowe, których gromadzenie mo¿e doprowadziæ do uzyskania pe³nych kwalifikacji
w danym zawodzie.
Kultura

Gospodarka

Nauka i technika

rodowisko
naturalne cz³owieka

Przemiany w zawodach i treciach
pracy

Uwarunkowania: polityczne,
historyczne, geograficzne i inne

OFERTA SZKOLENIOWA Z ZASTOSOWANIEM W MODU£OWYCH PROGRAMACH NAUCZANIA

Absolwenci bêd¹ w ci¹g³ej
dyspozycji do podnoszenia,
zmiany kwalifikacji oraz
mobilnoci zawodowej

Absolwenci bêd¹ elastycznie
reagowaæ na nowe struktury
zatrudnienia, metody
i organizacjê pracy

KWALIFIKACJE
PONADZAWODOWE

KWALIFIKACJE
OGÓLNOZAWODOWE

Absolwenci bêd¹ realizowaæ
zadania zawodowe zgodnie
z wymaganiami stanowisk pracy
KWALIFIKACJE
PODSTAWOWE DLA ZAWODU

Absolwenci bêd¹ podejmowaæ
zajêcia wymagaj¹ce
specyficznych umiejêtnoci
i kompetencji zawodowych
KWALIFIKACJE
SPECJALISTYCZNE

RYNEK PRACY

Rys. 23. Oferta modu³owych programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego, uwzglêdniaj¹cej
wymagania rynku pracy

Autorzy programów dla kszta³cenia i szkolenia zawodowego powinni
kierowaæ siê zasad¹, ¿e modu³y stanowi¹ pochodn¹ funkcji i zadañ zawodowych realizowanych na stanowiskach pracy. W tej koncepcji modularyzacji treci kszta³cenia przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e podstaw¹ zdobywania
wiedzy, umiejêtnoci i kszta³towania postaw zawodowych powinno byæ
wykonywanie ró¿norodnych czynnoci i operacji praktycznych w sytuacjach rzeczywistych b¹d symulowanych.
Jak wczeniej wspomniano, w dzia³alnoci placówki edukacyjnej program nauczania stanowi podstawê planowania, realizacji, kierowania
i kontroli procesu nauczania i uczenia siê. Stanowi równoczenie podstawê doboru informacji dla ucznia i nauczyciela, opracowania zestawów (pakietów) dydaktycznych oraz metodyk nauczania. Wa¿n¹ kwesti¹ jest mechanizm dochodzenia do tworzenia oferty programowej. Warto mieæ na
uwadze równie¿ fakt, ¿e szko³y i orodki kursowe posiadaj¹ w tym zakresie
kilka mo¿liwoci do wyboru:
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mog¹ dobieraæ programy z ogólnodostêpnych wykazów zatwierdzonych
do u¿ytku przez w³aciwe gremia decyzyjne (np. przez resort edukacji 
programy dopuszczone do u¿ytku szkolnego, czy te¿ resort pracy  programy modu³owe szkolenia doros³ych opracowane w projekcie TOR#9
i PHARE 2000) i wdra¿aæ je bezporednio do praktyki;
l mog¹ zmodyfikowaæ programy nauczania wybrane z istniej¹cych zasobów, dopasowuj¹c je do w³asnych potrzeb, a zw³aszcza oczekiwañ ró¿nych klientów i grup docelowych;
l mog¹ opracowywaæ nowe, w³asne programy nauczania, do których wiedzie trudna droga przez kolejne fazy obejmuj¹ce diagnozowanie potrzeb w zakresie kszta³cenia (lub szkolenia), okrelenie zadañ i celów
kszta³cenia, zaplanowanie systemu oceny, przygotowanie i wdro¿enie
programu oraz przeprowadzenie ewaluacji programu. Jest to zarazem
odnawialny cykl dzia³añ, a¿eby programy nauczania posiada³y akceptowaln¹ jakoæ rynkow¹.
Ka¿de z tych rozwi¹zañ ma swoje wady i zalety. Bez w¹tpienia najprociej jest wybraæ i zastosowaæ program, który zosta³ oficjalnie dopuszczony do u¿ytku. Bêdzie to dzia³anie tym efektywniejsze, im na rynku edukacyjnym bêdzie bogatsza oferta ró¿norodnych programów. Dziêki takiej
ró¿norodnoci ³atwiejsze bêdzie znalezienie programu pasuj¹cego do za³o¿onych celów, czy zidentyfikowanych potrzeb. Nie ma równie¿ w tej sytuacji wiêkszego problemu z materia³ami dydaktycznymi, gdy¿ nale¿y oczekiwaæ, ¿e ka¿demu programowi towarzyszyæ bêdzie zestaw materia³ów
dydaktycznych zabezpieczaj¹cych jego realizacjê. Nale¿y jedynie ubolewaæ, ¿e aktualna oferta ogólnodostêpnych programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego jest zbyt uboga, a ich jakoæ nawi¹zuje raczej do programów opónionych w stosunku do wymagañ wspó³czesnoci, ni¿ do programów wybiegaj¹cych w przysz³oæ.
Praktyka pokazuje, ¿e zaprojektowanie w³asnego programu nauczania
umo¿liwia lepsz¹ realizacjê przyjêtych przez dostawcê us³ug edukacyjnych
za³o¿eñ dydaktyczno-programowych. Ale z drugiej strony wymaga wiêkszego wysi³ku intelektualnego i finansowego, a w wielu przypadkach równie¿ skazani jestemy na samodzielne opracowywanie materia³ów dydaktycznych.
Zapewne pewnym kompromisem jest trzecie z mo¿liwych rozwi¹zañ 
dostosowanie, modernizacja, aktualizacja czy te¿ modyfikacja istniej¹cego programu nauczania szkolenia zawodowego. Jeli zakres potrzebnych
modyfikacji jest stosunkowo niewielki, mog¹ one nie poci¹gaæ za sob¹
konsekwencji radykalnej zmiany towarzysz¹cych programowi materia³ów
dydaktycznych. Jest to zarazem bardzo korzystny wariant umo¿liwiaj¹cy
samodoskonalenie siê kadry w zakresie tworzenia i rozwoju oferty programowej placówki.
l
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Zalety i wady kszta³cenia/szkolenia modu³owego 
z dowiadczeñ praktycznych
Projektuj¹c modu³owy program nauczania autorzy i organizatorzy szkoleñ powinni zdawaæ sobie sprawê z pewnych ograniczeñ i korzyci p³yn¹cych z realizacji programów o modu³owym uk³adzie treci kszta³cenia.
Konsekwencje wprowadzenia modularyzacji w szkoleniach zawodowych
mo¿na oceniaæ na podstawie jej zalet i wad.
Zalety modularyzacji z punktu widzenia osób ucz¹cych siê to:
l pozwala uczestnikowi szkolenia pracowaæ w wyznaczonym przez niego
samego tempie. Przekonanie, ¿e samodzielne wyznaczanie tempa jest
po¿¹dane, oparte jest na ogólnie przyjêtych za³o¿eniach, ¿e ucz¹cy siê
nie przyswajaj¹ wiedzy jednakowo szybko oraz, ¿e nie s¹ gotowi do nauki w tym samym czasie;
l pozwala uczestnikom szkolenia wybieraæ w³asn¹ metodê uczenia siê.
Konieczny jest wybór w³asnej metody uczenia siê, jeli za³o¿ymy, ¿e
uczniowie rozwi¹zuj¹ problemy i ucz¹ siê stosuj¹c ró¿ne techniki oparte na indywidualnych zachowaniach lub wczeniej nabytej wiedzy. Dlatego kszta³cenie modu³owe mo¿e uwzglêdniaæ du¿¹ ró¿norodnoæ æwiczeñ o charakterze praktycznym;
l daje mo¿liwoæ wyboru modu³ów w ramach kursu nauki lub dziedziny,
co jest wa¿ne, jeli za³o¿ymy, ¿e uczestnicy szkolenia nie posiadaj¹ takich
samych dowiadczeñ, zainteresowañ i nie realizuj¹ tych samych celów;
l pozwala uczestnikom szkolenia uwiadomiæ sobie ich mocne i s³abe strony, jak równie¿ powtarzaæ materia³ stosuj¹c modu³y poprawkowe, powtórzenia lub zmianê sposobu uczenia siê. Jest to wa¿ne, gdy za³o¿ymy,
¿e trzeba oszczêdzaæ czas uczestników szkolenia (czêsta ewaluacja/ocenianie pozwala na wczesne ustalenie diagnozy) i spowodowaæ, a¿eby
jak najwiêcej z nich osi¹gnê³o wyznaczone cele;
l mo¿liwe jest wykorzystanie modu³ów i towarzysz¹cych im materia³ów
do doskonalenia kompetencji nauczycieli;
l modu³y s¹ wyznaczane przez zespó³ ekspertów, zajmuj¹cych siê dotychczas ró¿nymi przedmiotami nauczania, tworz¹c bloki zintegrowanych
treci z ró¿nych dziedzin;
l materia³y dydaktyczne mog¹ byæ dostosowane do procesu indywidualnego przyswajania wiedzy (dla ucznia i dla nauczyciela);
l wielofunkcyjnoæ modu³ów mo¿e byæ postrzegana jako korzystna;
l pokazuje bezporednie powi¹zanie kszta³cenia/szkolenia z prac¹ zawodow¹;
l wystêpuje du¿a aktywnoæ ucz¹cych siê u³atwiaj¹ca przyswajanie wiedzy i kszta³towanie umiejêtnoci.
Kszta³cenie/szkolenie modu³owe mo¿e mieæ równie¿ wady oraz powodowaæ pewne problemy. Przed przyst¹pieniem do nauczania modu³owego
nale¿y uwiadomiæ sobie, ¿e:
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w nauce samodzielnej wymagana jest samodyscyplina, której czêsto
mo¿e brakowaæ osobom ucz¹cym siê;
samodzielne wyznaczanie tempa w nauczaniu modu³owym mo¿e mieæ
pewien efekt uboczny w postaci rozlunienia rygorów i systematyki
w uczeniu siê;
przestawienie siê z metody wyk³adu (biernej) na nauczanie modu³owe
(aktywne) mo¿e sprawiaæ uczniom trudnoæ;
wybór pomiêdzy dostêpnymi materia³ami dydaktycznymi (np. ró¿ne
typy pakietów itd.) mo¿e okazaæ siê frustruj¹cy wzglêdu na ich mnogoæ;
potrzeba du¿o czasu na zaprojektowanie i przygotowanie modu³ów;
okazuje siê w praktyce, ¿e projektowanie materia³ów na pimie zajmuje
wiêcej czasu i wymaga wiêkszej wiedzy, ni¿ siê zwykle przypuszcza;
rola i autorytet nauczyciela, jego pozycja centralna, przed widowni¹
(naprzeciwko uczniów), umocniona poprzez komunikacjê w jedn¹ stronê, co ma miejsce w nauczaniu tradycyjnym, jest w kszta³ceniu modu³owym bardzo ograniczona lub wyeliminowana i wielu przypadkach to
siê nauczycielom mo¿e nie podobaæ;
przestawianie siê z klasycznych metod nauczania na metody aktywizuj¹ce  po¿¹dane w systemie modu³owego nauczania, mo¿e sprawiaæ problemy nauczycielom i uczniom;
mo¿liwe jest przechodzenie od jednego modu³u do innego i kiedy struktura cie¿ek modu³owych jest za ma³o rozbudowana, uczeñ mo¿e nie
widzieæ miêdzy nimi zwi¹zku;
mo¿e byæ konieczny dodatkowy czas na pracê biurow¹, aby odnotowaæ, którzy uczniowie ukoñczyli które modu³y itd.;
mo¿e byæ potrzebny dodatkowy personel, aby asystowaæ przy organizacji i obs³udze sprzêtu dla kilku modu³ów jednoczenie;
ocenianie i procedury organizacyjne musz¹ byæ dostosowane do nauczania modu³owego.

Problemy przy wdra¿aniu modu³owych programów
kszta³cenia/szkolenia zawodowego
Dotychczas przeprowadzone przez Orodek Kszta³cenia i Doskonalenia
Kadr ITeE w Radomiu badania nad wdra¿aniem modu³owych programów
kszta³cenia i szkolenia zawodowego ujawniaj¹ szereg barier i trudnoci.
Maj¹ one charakter tak obiektywny, jak i subiektywny, przy czym czêsto
trudno je dok³adnie zidentyfikowaæ. Oto syntetyczne wyniki tych badañ:
l Przygotowanie, wdro¿enie i funkcjonowanie systemu kszta³cenia/szkolenia modu³owego wymaga du¿ych nak³adów pracy i zaanga¿owania
siê wielu komórek organizacyjnych danej placówki. Jednoczenie wystêpuje szereg postaw zachowawczych, niechêtnych zmianom, które
odczuwane s¹ jako potencjalne zagro¿enie dotychczasowej struktury.
Prze³amywanie tych oporów, polegaj¹ce na uwiadamianiu korzyci
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wynikaj¹cych z wprowadzenia systemu modu³owego, by³o i jest zadaniem podstawowym organizatorów tego typu us³ug.
l Obserwuje siê ukszta³towanie szeregu rozwi¹zañ szczegó³owych modu³owego podejcia do procesu kszta³cenia, bêd¹cych swoistym kompromisem za³o¿eñ modelowych i konkretnych uwarunkowañ natury subiektywnej i obiektywnej. Na podstawie obserwacji i analizy dokumentów mo¿na stwierdziæ, i¿ w miarê up³ywu czasu i konkretyzacji rozwi¹zañ postêpuje akceptacja systemu modu³owego, bowiem poszerza siê
grono jego zwolenników. Istotn¹ kwesti¹ jest ukszta³towanie optymalnych relacji pomiêdzy kszta³ceniem/szkoleniem w uk³adzie konwencjonalnym i modu³owym.
l Wymóg interdyscyplinarnoci modu³ów stwarza obiektywne trudnoci
zwi¹zane z kadr¹ dydaktyczn¹, której kompetencje powinny byæ systematycznie doskonalone. Chodzi tutaj o kompetencje merytoryczne,
metodyczne i organizacyjne. Rozwi¹zanie tego problemu ma kluczowe
znaczenie dla sprawnego funkcjonowania systemu szkolenia modu³owego na etapie jego wdra¿ania w placówce lub sieci placówek.
l System modu³owy jest elastyczny i jednoczenie dynamiczny. Dlatego te¿
wymaga permanentnej weryfikacji treci oferowanych ucz¹cym siê. Jest
to sytuacja nowa w stosunku do systemu tradycyjnego, gdzie struktura
treci kszta³cenia w dokumentacji programowej mog³a byæ niezmienna
przez wiele lat. W nowym systemie coroczne nabory uczniów (lub wznowienie kursu) wywo³uj¹ koniecznoæ weryfikacji treci kszta³cenia, co nak³ada na kadrê i organizatora kszta³cenia/ szkolenia nowe obowi¹zki.
l W sferze psychologicznej system modu³owy oddzia³uje w szczególny
sposób na uczestników procesu dydaktycznego tj. uczniów i nauczycieli. Podstawow¹ kwesti¹ jest tu obiektywizacja systemu oceniania z wykorzystaniem testów i sprawdzianów. S¹ to sytuacje, które mog¹ rodziæ
poczucie zagro¿enia, a jednoczenie motywowaæ obie strony do podwy¿szania jakoci pracy. Ten element modu³owego systemu kszta³cenia
musi równie¿ byæ ci¹gle doskonalony i rozwijany o kolejne propozycje
nowych, zweryfikowanych w praktyce testów.
Jak pokazuj¹ dowiadczenia wdra¿ania programów modu³owych w systemie szkolnym i pozaszkolnym, ich ewaluacja na etapie projektowania
i realizacji mo¿e byæ przydatnym narzêdziem przy budowaniu systemu
akredytacji programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego pod k¹tem ich
zgodnoci z ustalonymi standardami wymagañ.
Rysunek 24 przedstawia istotê metodologii modu³ów umiejêtnoci zawodowych i zarazem jej cechy konstytutywne, wyró¿niaj¹ce j¹ sporód innych
koncepcji nauczania i uczenia siê. Instytucje wdr¹¿aj¹ce modu³owe programy postrzegaj¹ kszta³cenie/szkolenie modu³owe jako strategiê nauczania
i uczenia siê, integruj¹c¹ w sobie ró¿ne koncepcje nauczania. Wystêpuj¹
tutaj istotne zmiany w stosunku do tradycyjnego rozumienia roli i funkcji
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PROGRAM SZKOLENIA
ODPOWIADA WYMAGANIOM
KONKRETNEJ PRACY

SZKOLENIE MODU£OWE
JAKO STRATEGIA
NAUCZANIA I UCZENIA SIÊ
INTEGRUJ¥CA RÓ¯NE
KONCEPCJE NAUCZANIA

„MODU£Y UMIEJÊTNOCI

SZKOLENIE
MODU£OWE
UCZ¥CY SIÊ JEST
W CENTRUM UWAGI

MODU£OWA STRUKTURA
TRECI KSZTA£CENIA JAKO
ZAPEWNIENIE
ELASTYCZNOCI
PROGRAMU NAUCZANIA

MATERIA£Y DYDAKTYCZNE
JAKO INTEGRALNA CZÊÆ
PROGRAMU SZKOLENIA
ZAWODOWEGO

IDEA „KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH” – STOPNIOWE
GROMADZENIE KWALIFIKACJI
ORAZ ICH CERTYFIKACJA

INTEGRACJA TEORII
Z PRAKTYK¥ SYTUACJE RZECZYWISTE
LUB SYMULOWANE

ZAWODOWYCH ” JAKO
POCHODNA ZADAÑ
REALIZOWANYCH NA
STANOWISKACH PRACY

„MODU£Y JAKO KRYTERIA
WYODRÊBNIANIA, DOBORU
I ORGANIZACJI TRECI
KSZTA£CENIA
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CZÊSTA I WYGODNA KONTROLA
POSTÊPÓW
I OSI¥GNIÊÆ
UCZ¥CYCH SIÊ

INDYWIDUALIZACJA
NAUCZANIA –
SAMODZIELNOÆ
I KREATYWNOÆ
UCZ¥CYCH SIÊ

PO£¥CZENIE RODKÓW ORAZ
POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Z POTRZEBAMI UCZ¥CYCH SIÊ
NAUCZYCIEL JAKO
PROJEKTANT, ORGANIZATOR,
DORADCA, TRENER, OPIEKUN,
EWALUATOR

Rys. 24. Istota metodologii modu³ów umiejêtnoci zawodowych (MES)  synteza

nauczyciela oraz w rodowisku nauczania i uczenia siê, gdzie uczeñ jest
w centrum uwagi, a nadrzêdn¹ wartoci¹ s¹ umiejêtnoci zawodowe, do uzyskania których d¹¿y siê, g³ównie poprzez realizacjê zajêæ praktycznych.
Dlatego te¿, organizatorzy szkoleñ w systemie modu³owym musz¹ zapewniæ odpowiednie warunki, tak aby ucz¹cy siê móg³ poznaæ rzeczywiste
lub symulowane rodowisko pracy i móg³ bezporednio zrealizowaæ zadania zawodowe na konkretnych stanowiskach pracy.
Kszta³cenie modu³owe nie zapomina równie¿ o ró¿nych, dotychczasowych dowiadczeniach ¿yciowych i zawodowych uczestników szkoleñ,
w czym pomaga modu³owa (klockowa) struktura programu, która gwarantuje jego elastycznoæ w kontekcie dostosowania do zmieniaj¹cych siê
wymagañ treci pracy, jako równie¿ zapewnia indywidualizacjê nauczania.

3.4. Ocena jakoci modu³owego programu szkolenia
zawodowego
Podstawowym problemem, z jakim bêdzie mia³a do czynienia osoba
prowadz¹ca ocenê jakoci modu³owego programu szkolenia zawodowego,
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jest w³aciwa interpretacja kryteriów przyjêtych do oceny wartoci metodologicznej oraz merytorycznej programu. St¹d te¿ ewaluator (autor, ekspert, recenzent, opiniodawca), oprócz umiejêtnoci zwi¹zanych z rozumieniem struktury i filozofii programu opartego na koncepcji modu³ów umiejêtnoci zawodowych, powinien posiadaæ dobr¹ znajomoæ zagadnieñ
merytorycznych z danej dziedziny wiedzy zawodowej, dla której program
zosta³ przygotowany.
Ka¿dy nowy program nauczania wprowadzony do obiegu szkoleniowego mo¿e byæ oceniany w ka¿dej fazie jego istnienia (rys. 25). Dlatego mówi¹c o jakoci programu, zawsze powinnimy braæ pod uwagê specyfikê
danej fazy programu. Teoria i praktyka wyró¿nia trzy fazy funkcjonowania
dowolnego programu nauczania:
l Faza przedwro¿eniowa  czyli wszystko to, co dzieje siê z programem nauczania na etapie jego projektowania. W tej fazie mamy do czynienia g³ównie z ewaluacj¹ kszta³tuj¹c¹, w ramach której formujemy strukturê i zakres merytoryczny treci kszta³cenia/szkolenia zawodowego oferowany klientom. Tej fazie podlegaj¹ wszystkie programy nauczania, co nie
znaczy, ¿e ka¿da instytucja opracowuj¹ca nowy program poddaje go ewaPROJEKT
PROGRAMU

FAZA 1
PRZEDWDRO¯ENIOWA

Ewaluacja kszta³tuj¹ca
przedwdro¿eniowa

PROGRAM
EKSPERYMENTALNY
Ewaluacja kszta³tuj¹ca

FAZA 2
WDRO¯ENIA PRÓBNEGO

Ewaluacja kszta³tuj¹ca
dystansowa

PROGRAM POWSZECHNIE
STOSOWANY

Ewaluacja sumuj¹ca

FAZA 3

WDRO¯ENIA
POWSZECHNEGO

Ewaluacja sumuj¹ca dystansowa

Rys. 25. Trzy fazy funkcjonowania dowolnego programu nauczania33
33

Symela K.: Wdra¿anie i ewaluacja treci kszta³cenia zawodowego, IBE, Warszawa 1998.
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luacji prowadz¹cej do jego udoskonalenia na etapie, gdy jest on projektem. W programach TOR#9 Szkolenie Doros³ych oraz PHARE 2000,
wszystkie modu³owe programy szkolenia zawodowego podlega³y ewaluacji kszta³tuj¹cej przed formalnym ich wdro¿eniem do praktyki.
l Faza wdro¿enia próbnego  czyli to, co dzieje siê z programem nauczania, przy jego wdro¿eniu eksperymentalnym, na celowo dobranej próbie
instytucji/grup szkoleniowych. W tej fazie mamy do czynienia g³ównie
z ewaluacj¹ kszta³tuj¹c¹, w której weryfikujemy zakres merytoryczny realizowanych treci po pewnych zamkniêtych odcinkach (np. jednostce szkoleniowej, jednostce modu³owej) oraz oceniamy program z okrelonego dystansu  po zrealizowaniu ca³ego programu kursu. Faza wdro¿enia próbnego
jest na ogó³ pomijana w polskich realiach, choæ by³a realizowana w ramach
projektu TOR#9 Szkolenie Doros³ych. Z regu³y jednak program z fazy projektowania przechodzi bezporednio do realizacji powszechnej.
l Faza wdro¿enia powszechnego  czyli to, co dzieje siê z programem
nauczania przy jego wdro¿eniu na szerokiej próbie instytucji realizuj¹cych
program. W tej fazie mamy do czynienia g³ównie z ewaluacj¹ podsumowuj¹c¹ wyniki oceny programu, poprzez pryzmat szerokiego grona u¿ytkowników (nauczyciele, uczniowie) oraz oceniamy program z okrelonego dystansu  po zrealizowaniu ca³ego cyklu kszta³cenia/szkolenia zawodowego. Tej fazie podlegaj¹ z regu³y programy nauczania dopuszczone lub
rekomendowane do u¿ytku przez w³aciwe organy.
Z punktu widzenia realizacji projektu PHARE 2000 interesuje nas przypadek oceny modu³owego programu szkolenia zawodowego, dotycz¹cy
Fazy 1, czyli projektu programu na etapie poprzedzaj¹cym jego wdro¿enie. Wyró¿niæ mo¿emy w tej fazie nastêpuj¹ce poziomy oceny programu:
l Samoocena realizowana przez zespó³ autorski (lider i poszczególni autorzy).
l Ocena prowadzona przez osoby bezporednio nadzoruj¹ce i koordynuj¹ce prace zespo³ów autorskich (w projekcie PHARE 2000 by³ to Koordynator Dzia³ania 3 oraz Koordynator ds. opracowania programu).
l Ocena prowadzona przez zewnêtrznych (spoza sk³adu zespo³u autorskiego) recenzentów merytorycznych (ekspertów  specjalistów w danej dziedzinie) i eksperta ds. metodologii.
l Ocena przeprowadzona przez specjaln¹ Komisjê MGiP w celu zatwierdzenia (przyjêcia) programu.
Model zapewnienia jakoci dla dokumentacji modu³owego programu
szkolenia zawodowego na etapie jego projektowania, z uwzglêdnieniem
ww. poziomów oceny programu przedstawia rys. 26. Ukazuje on algorytm postêpowania, jaki by³ stosowany dla ka¿dego z modu³owych programów szkolenia zawodowego, które zosta³y opracowane w projekcie
PHARE 2000.
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START
Potrzeba opracowania
modu³owego programu
szkolenia zawodowego

ODPOWIEDZIALNOÆ:
WERYFIKACJA
SK£ADU

–
–

NIE

Powo³anie zespo³u autorskiego
dla opracowania programu
Przeszkolenie zespo³u zgodnie z przyjêtym modelem
dokumentacji programowej

• Koordynator Dzia³ania 3
• Lider zespo³u autorskiego
• Koordynator ds. opracowania programu

KRYTERIA:

– merytoryczne (fachowoæ)
– znajomoæ metodologii
i modelu dokumentacji

Czy spe³nia
kryteria?

TAK
WERYFIKACJA

NIE

– Opracowanie koncepcji modu³owego programu
szkolenia zawodowego, w tym:
opis pracy, opis jednostek modu³owych,
cele szkolenia, plan realizacji szkolenia

Czy spe³nia
kryteria?

– zgodnie z modelem
dokumentacji
programowej
• Koordynator Dzia³ania 3
• Koordynator ds. opracowania
programu
• Lider zespo³u autorskiego

TAK
WERYFIKACJA

NIE

– Opracowanie projektu dokumentacji
dla jednej jednostki modu³owej

Czy spe³nia
kryteria?

– zgodnie z modelem
dokumentacji
programowej

TAK
WERYFIKACJA

NIE

• Koordynator Dzia³ania 3
• Koordynator ds. opracowania programu
• Lider zespo³u autorskiego

– Opracowanie projektu kompletnej dokumentacji
programowej dla przyjêtego zakresu pracy

• Koordynator Dzia³ania 3
• Koordynator ds. opracowania programu
• Recenzenci merytoryczni (2 osoby) i
recenzent metodologiczny
• Lider zespo³u autorskiego

– zgodnie z modelem
dokumentacji,
– merytoryczna
poprawnoæ

Czy spe³nia
kryteria?

TAK
ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI
MODU£OWEGO PROGRAMU SZKOLENIA
ZAWODOWEGO

• Komisja odbioru MGiP
• Koordynator Dzia³ania 3
• Koordynator ds. opracowania programu

Rys. 26. Procedura zapewniania jakoci dokumentacji modu³owego programu szkolenia
zawodowego

Dla unikniêcia nawarstwiania siê ewentualnych b³êdów metodologicznych i merytorycznych podczas opracowywania programów, wprowadzono system ocen cz¹stkowych modu³owego programu szkolenia zawodowego, tj.:
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Na etapie tworzenia sk³adu zespo³u autorskiego  podstawê oceny stanowi kryterium fachowoci autora, specjalisty w danej dziedzinie oraz
znajomoci metodologii modu³ów umiejêtnoci zawodowych.
l Na etapie opracowania koncepcji modu³owego programu szkolenia zawodowego obejmuj¹cej m.in.: opis pracy, opis jednostek modu³owych,
cele szkolenia, plan realizacji szkolenia  podstawê oceny stanowi kryterium zgodnoci z wymaganiami metodologii oraz przyjêtym modelem dokumentacji programowej.
l Na etapie opracowania projektu dokumentacji dla jednej jednostki
modu³owej podstawê oceny stanowi kryterium zgodnoci z metodologi¹ i przyjêtym modelem dokumentacji programowej.
l Na etapie opracowania projektu kompletnej dokumentacji programowej dla zakresu pracy (kursu)  podstawê oceny stanowi kryterium zgodnoci z wymaganiami metodologii, przyjêtym modelem dokumentacji
programowej oraz merytoryczn¹ poprawnoci¹ zaprojektowanych treci szkolenia zawodowego.
l Na etapie zatwierdzania projektu kompletnej dokumentacji programowej dla zakresu pracy (kursu)  podstawê oceny stanowi¹ pozytywne
opinie 3 recenzentów zewnêtrznych dla ka¿dego programu.
Wartoæ merytoryczna programu oceniana jest g³ównie przez recenzentów zewnêtrznych. W celu nadania tym recenzjom walorów praktycznej
u¿ytecznoci dla autorów programu, przygotowano Wskazówki metodyczne dla recenzentów, których treæ zamieszczono w Aneksie 6.
l

3.5. Instrukcja kodowania dokumentów oraz
przygotowanie zapisu elektronicznego modu³owego
programu szkoleniowego
W celu ujednolicenia zapisów plików w formie elektronicznej, dla opracowywanych modu³owych programów szkolenia zawodowego przyjêto
nastêpuj¹cy sposób kodowania dokumentów (formularzy), które odnosz¹
siê do wyodrêbnionych elementów w dokumentacji programowej.
Przyjêty w projekcie PHARE 2000 sposób kodowania nawi¹zuje do kodowania stosowanego w projekcie TOR#9, z uzupe³nieniem o nowe elementy, które wynikaj¹ z przyjêtego modelu dokumentacji modu³owego
programu szkolenia zawodowego. Dotyczy to pozycji:
0. Za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia;
5. Plan realizacji szkolenia;
6e. Literatura uzupe³niaj¹ca.
Wzory wszystkich wymienionych w Tabeli 9 dokumentów zawiera Aneks
1. Przyk³ady ich wype³niania podane s¹ w Aneksie 2.
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Tabela 7. Kodowanie dokumentów sk³adaj¹cych siê na modu³owy program szkolenia zawodowego
Nazwa dokumentu
(elementy wyodrêbnione w dokumentacjiprogramowejszkoleñ modu³owych):
0.Za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia
1.Opis pracy
2.Lista iopis jednostek modu³owych
3.Cele szkolenia w zakresie jednostkimodu³owej
4.Arkuszanalizy jednostkimodu³owej
5.Plan realizacjiszkolenia
6.Jednostka szkoleniowa
6a.Wymagania BHP
6b.Æwiczenia izadania
6c.Sprawdzian postêpów
6d.Materia³y dla ucznia
6e.Literatura uzupe³niaj¹ca
9a.Poradnik imateria³y dla nauczyciela
9b.Poradnik imateria³y dla ucznia – wskazówkidla ucznia
7.Pomiarsprawdzaj¹cy wynikiszkolenia w zakresie jednostkimodu³owej
8.Lista wyposa¿enia dydaktycznego

Oznaczenie kodowe:
XXXX.XX.ZL.01
XXXX.XX.ZP.01
XXXX.XX.LM.01
XXXX.XX.CS.01
XXXX.XX.JM.01
XXXX.XX.PS.01
XXXX.XX.JS.01
XXXX.XX.BH.01
XXXX.XX.CZ.01
XXXX.XX.SP.01
XXXX.XX.DM.01
XXXX.XX.LU.01
XXXX.XX.PN.01
XXXX.XX.PU.01
XXXX.XX.SW.01
XXXX.XX.LW.01

Objanienie:
X X X X  grupa elementarna w Klasyfikacji zawodów i specjalnoci.
XX
 wyró¿nik zawodu/specjalnoci w Klasyfikacji zawodów i specjalnoci.

Autorzy programów dodatkowo otrzymali od realizatora projektu
PHARE 2000 wersjê elektroniczn¹ formularzy dla zapewnienia jednorodnego standardu zapisu elektronicznego dla wszystkich programów.
Przy pos³ugiwaniu siê formularzami nale¿a³o stosowaæ nastêpuj¹ce zasady:
1) Nie wolno zmieniaæ przyjêtego wzoru formularzy (struktura wewnêtrzna formularza  nag³ówki, tytu³y itd.).
2) Stosowaæ oznaczenia kodowe formularzy zgodnie z przyjêtym wzorcem
(Tabela 7).
3) Zachowaæ przyjêty w edytorze MS Word rodzaj czcionki (Times New
Roman) oraz jej wielkoci.
4) Zachowaæ formatowanie formularza zgodnie z dostarczon¹ wersj¹ elektroniczn¹ (nag³ówek, stopka, marginesy  lewy, prawy, górny, dolny).
5) Formularze grupowane s¹ zgodnie z przyjêtym modelem dokumentacji
(tabela 4 i rys. 10) oraz umieszczone w segregatorze w nastêpuj¹cej kolejnoci:
l strona tytu³owa (zgodnie z ustalonym przez MGiP wzorem);
l spis treci (do ca³ego programu zgodnie z przyjêtym uk³adem, tj.:
Czeæ I  Za³o¿enia organizacyjno-programowe wraz z podaniem zawartoci oraz Czêæ II  Programy realizacji jednostek modu³owych
(wymieniamy tylko nazwy i kody jednostek modu³owych);
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informacje o zespole autorskim;
zawartoæ Czêci I  Za³o¿enia organizacyjno-programowe;
l zawartoæ Czêci II  Programy realizacji jednostek modu³owych (dla
ka¿dej jednostki modu³owej oddzielny komplet materia³ów).
6) Do segregatora z dokumentacj¹ modu³owego programu szkolenia zawodowego do³¹czona jest wersja elektroniczna dokumentacji wg ustalonej kolejnoci (zapis na p³ycie CD), wraz z opisem katalogów, podkatalogów i plików z rozszerzeniem doc wg przyjêtego sposobu zapisu.
Autorzy otrzymali od instytucji koordynuj¹cej prace programowe wersjê elektroniczn¹ elementu dokumentacji pn. Wprowadzenie do szkolenia modu³owego, który w³¹czany jest do Za³o¿eñ organizacyjnoprogramowych, jako wspólny blok informacji dla wszystkich modu³owych programów szkolenia zawodowego.
l
l

Sposób zapisu elektronicznego dokumentów
wykorzystywanych w bazie danych
Dokumentacja programowa przygotowana jest w edytorze MS Word 97
(lub w wersji wy¿szej) zgodnie z za³¹czonymi w wersji elektronicznej i drukowanej dokumentami (Aneks 1). Sposób zapisu plików elektronicznych,
które wykorzystywane s¹ w bazie danych o modu³owych programach szkolenia zawodowego, przedstawia poni¿sza procedura:
1. Utworzyæ katalog o skróconej nazwie dla opracowywanego programu
szkolenia zawodowego np. zawód: spawacz rêczny gazowy  skrócona
nazwa: Spawacz gazowy.
2. W utworzonym katalogu za³o¿yæ podkatalogi o nazwach Dok0, Dok1,
Dok2, Dok5
3. W utworzonym katalogu za³o¿yæ podkatalogi o nazwach XXXX_XX_JM_01,
XXXX_XX_JM_02 itd., a w ka¿dym z nich nastêpuj¹ce: Dok3, Dok4,
Dok6 itd.
4. Poszczególne dokumenty (pliki) umieciæ w utworzonych podkatalogach.
5. Nazwy plików powinny odnosiæ siê do systemu kodowania, np.
XXXX_XX_ZL_01
6. W nazwach plików nie stosowaæ polskich liter (znaków diakrytycznych).
7. Kompletny zapis wersji elektronicznej przygotowaæ na p³ycie CD_ROM
wed³ug uk³adu plików podanego w poni¿szym przyk³adzie:
Przyk³ad
Nazwa zawodu: np. spawacz rêczny gazowy  721202
Katalog:

Spawacz

Podkatalogi:
Za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia
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Dok 0

 7212_02_ZL_01

Dok 1  7212_02_ZP_01
Dok 2  7212_02_LM_01
Dok 5  7212_02_PS_01
Programy szkolenia zawodowego wg numerów jednostek modu³owych:
7212_02_JM_01
Dok 3  7212_02_CS_01
Dok 4  7212_02_JM_01
Dok 6  7212_02_JS_01
Dok 6a  7212_02_JS_01_BH_01
Dok 6b  7212_02_ JS_01_CZ_01
Dok 6c  7212_02_ JS_01_SP_01
Dok 6d  7212_02_ JS_01_DM_01
Dok 6e  7212_02_ JS_01_LU_01
Dok 7  7212_02_SW_01
Dok 8  7212_02_LW_01
Dok 9a  7212_02_ JS_01_PN_01
Dok 9b  7212_02_ JS_01_PU_01

3.6. Zasady korzystania z informatycznej bazy danych
Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego i towarzysz¹cy temu szybki wzrost
wiedzy powoduje, ¿e musi byæ ona ci¹gle uaktualniana, segregowana, przetwarzana, przechowywana i dobierana do celów, jakie stawiaj¹ sobie wspó³czesne systemy edukacyjne. Coraz wiêcej instytucji wykorzystuje bazy danych jako narzêdzia do gromadzenia i udostêpniania informacji z ró¿nych
dziedzin i obszarów dzia³alnoci. Bazy danych mog¹ zawieraæ ró¿norodne
informacje (tekstowe, graficzne, multimedialne i inne), ale aby do nich
dotrzeæ lub je zaktualizowaæ, potrzebna jest odpowiednia czêæ oprogramowania  aplikacja, która umo¿liwia zarz¹dzanie informacjami zgromadzonymi w bazie danych.
Jedn¹ z takich aplikacji jest system informatyczny opracowany w ramach projektu PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego
z wykorzystaniem platformy oprogramowania ORACLE. System obejmuje
dwie bazy danych:
l Baza danych o standardach kwalifikacji zawodowych;
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l Baza danych o modu³owych programach szkolenia zawodowego.
Aktualnie system jest zarz¹dzany przez Departament Rynku Pracy we
wspó³pracy z Departamentem Informatyki MGiP i w szczególnoci przeznaczony jest dla osób zainteresowanych wykorzystaniem zasobów baz
danych do opracowania programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego,
jak równie¿ ustalania standardów wymagañ egzaminacyjnych dla potwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych. Zaprojektowany system informatyczny pod wzglêdem zgromadzonych zasobów stanowi innowacyjne rozwi¹zanie w skali kraju i Europy, bowiem z jednej strony okrela
i porz¹dkuje wymagania kwalifikacyjne dla zawodów wystêpuj¹cych w gospodarce (wymagania okrelone w standardach kwalifikacji zawodowych),
z drugiej za oferuje ujednolicone pod wzglêdem metodologicznym programy szkoleñ modu³owych (wraz z materia³ami dla ucz¹cych siê) dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy (rys. 27).

U¯YTKOWNICY ZEWNÊTRZNI
U¿ytkownik
zarejestrowany

Przegl¹darka
internetowa

U¿ytkownik
niezarejestrowany

Logowanie

SYSTEM INFORMATYCZNY MGiP
Formularz
Rejestracyjny

DOSTÊP DO PLIKÓW Z WYKORZYSTANIEM FTP

Pliki modu³owych programów szkoleñ
zawodowych (do pobrania drog¹ internetow¹)

BAZA DANYCH ORACLE

Modu³owe Szkolenia
Zawodowe

DOSTÊP DO PLIKÓW Z WYKORZYSTANIEM FTP

Pliki standardów kwalifikacji zawodowych (do
pobrania drog¹ internetow¹)

Rys. 27. Organizacja dostêpu do bazy danych.

BAZA DANYCH ORACLE

Standardy Kwalifikacji
Zawodowych
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Czym jest wspó³czesna baza danych?
Baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materia³ów
i elementów zgromadzonych wed³ug okrelonej systematyki lub metody,
indywidualnie dostêpnych w jakikolwiek sposób, w tym rodkami elektronicznymi, wymagaj¹cy istotnego, co do jakoci lub iloci, nak³adu inwestycyjnego w celu sporz¹dzania, weryfikacji lub prezentacji jego zawartoci.34
Terminem bazy danych nale¿y obejmowaæ zbiór danych spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce warunki:
l trwa³oci  baza danych zawiera dane zapisane na noniku fizycznym,
np. dysku lub macierzy dyskowej;
l uporz¹dkowania  dane w bazie danych po³¹czone s¹ pomiêdzy sob¹ w
sposób logiczny zgodnie z pewnym, w³aciwym dla bazy danych modelem;
l integralnoci  dane w bazie danych s¹ odwzorowaniem pewnego fragmentu rzeczywistoci i s¹ zgodne z t¹ rzeczywistoci¹;
l spójnoci  dane w bazie danych musz¹ byæ poprawne, tzn. spe³niaæ
zdefiniowane dla bazy danych regu³y integralnoci. Dane, które nie spe³niaj¹ regu³ integralnoci, nie mog¹ byæ zapisane w bazie danych;
l zarz¹dzania  baza danych jest czêci¹ ogólniejszego systemu. System
taki mo¿e byæ systemem informacyjnym z punktu widzenia u¿ytecznoci danych, powinien jednak zapewniæ wielodostêp do danych oraz
posiadaæ skuteczne mechanizmy umo¿liwiaj¹ce realizacjê zapytañ.35

Zakres informacyjny baz danych  praktyczne wykorzystanie
aplikacji
U¿ytkownicy systemu s¹ podzieleni na dwie grupy:
u¿ytkownicy wewnêtrzni, tj. uprawnieni pracownicy MGiP;
l u¿ytkownicy zewnêtrzni, do których mog¹ nale¿eæ dowolne osoby lub
instytucje maj¹ce dostêp do sieci Internet.
W zale¿noci od rodzaju u¿ytkownika, obs³uga i udostêpnianie danych
jest realizowane dwiema metodami:
l za porednictwem aplikacji typu klient-serwer dla u¿ytkowników wewnêtrznych (z MGiP);
l za porednictwem Internetu i przegl¹darek internetowych dla u¿ytkowników zewnêtrznych.
U¿ytkownicy zewnêtrzni systemu informatycznego maj¹ mo¿liwoæ:
l przegl¹dania informacji o standardach kwalifikacji zawodowych dostêpnych w bazie danych;
l wydrukowania opisów standardów kwalifikacji zawodowych;
l przegl¹dania dokumentacji programów modu³owych zawartych w bazie danych, m.in. wed³ug kodu i nazwy zawodu b¹d specjalizacji;
l

34
35

Ustawa z dnia 27. 07. 2001 o ochronie baz danych. Dz.U. z dnia 9. 11. 2001, Nr 128, poz. 1402.
Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwi¹zania. Helion, Gliwice, 2003
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wydrukowania treci programów modu³owych;
wydrukowania informacji na temat instytucji szkoleniowych lub osób
wdra¿aj¹cych programy modu³owe;
l wydrukowania informacji na temat publikacji o tematyce zwi¹zanej
z kszta³ceniem modu³owym.
Zgodnie z za³o¿eniami projektowymi, opracowany system informatyczny
umo¿liwia zarz¹dzanie przez MGiP informacjami dotycz¹cymi standardów
kwalifikacji zawodowych oraz informacjami w zakresie modu³owych szkoleñ
zawodowych w celu szerokiego ich popularyzowania i upowszechniania w ramach us³ug edukacyjnych i ustawicznego kszta³cenia osób doros³ych.
Zakres informacji dla bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych obejmuje:
l Wprowadzenie (informacje wspólne dla wszystkich standardów).
l S³ownik pojêæ (informacje wspólne dla wszystkich standardów).
l Podstawowe dane o standardzie, w tym: nazwa zawodu, kod zawodu
(zgodny z symbolik¹ obowi¹zuj¹c¹ w klasyfikacji zawodów), data wpisu do rejestru, data ostatniej aktualizacji, numer wpisu do rejestru, numer wersji standardu, wykaz autorów opracowuj¹cych standard, wykaz
recenzentów standardu, syntetyczny opis zawodu oraz wykaz aktów
prawnych, na podstawie których jest wykonywany zawód.
l Wykaz sk³adowych kwalifikacji zawodowych, w tym: kod kwalifikacji,
nazwa sk³adowej kwalifikacji.
l Wykaz zadañ zawodowych, w tym: kod zadania, nazwa zadania.
l Wykaz stanowisk pracy, zawieraj¹cy: kod stanowiska, nazwê stanowiska, wymagany poziom kwalifikacji zawodowych.
Zakres informacji dla bazy danych o modu³owych szkoleniach zawodowych obejmuje:
l Wprowadzenie do szkolenia modu³owego  informacje opisuj¹ce metodologiczne podstawy opracowywania modu³owych programów szkolenia zawodowego.
l Podstawowe informacje o modu³owym programie szkolenia zawodowego:
 Dane podstawowe: kod zawodu z klasyfikacji zawodów, nazwa zawodu, nazwa programu/zakres pracy (nazwa programu jest to¿sama
z zakresem pracy), obszar zawodowy, data wpisu do rejestru, data
ostatniej aktualizacji, numer wpisu do rejestru, numer wersji programu, ogólne cele szkolenia, opis pracy i wymagania kwalifikacyjne
(w tym: opis obowi¹zków, miejsce w strukturze organizacyjnej, warunki pracy, wymagania przyjêcia do pracy), schemat blokowy organizacji szkolenia, wykaz autorów opracowuj¹cych modu³owy program
szkolenia zawodowego, wykaz recenzentów opiniuj¹cych program;
 Wykaz jednostek modu³owych: kody jednostek modu³owych, nazwy jednostek modu³owych, opis dla ka¿dej jednostki modu³owej,
cele szkolenia dla jednostki modu³owej;
l
l
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 Plan realizacji szkolenia (dotyczy ca³ego programu): kody i nazwy jednostek modu³owych, kody jednostek szkoleniowych, nazwy jednostek szkoleniowych, orientacyjny czas realizacji jednostek szkoleniowych.
Informacje o instytucjach opracowuj¹cych, realizuj¹cych i zainteresowanych wdro¿eniem modu³owych programów szkoleñ zawodowych:
kod instytucji, nazwa, skrót nazwy, miejscowoæ, ulica, nr siedziby/lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon, fax, e-mail, adres WWW, osoba do
kontaktów (imiê i nazwisko, nr telefonu, nr faksu, e-mail), akredytacja
(akredytowana przez:, w trakcie akredytacji przez:, nie posiada akredytacji), instytucja opracowuj¹ca programy szkoleñ (wartoci: TAK/NIE),
instytucja realizuj¹ca programy szkoleñ (wartoci: TAK/NIE), instytucja
zainteresowana wdra¿aniem programów szkoleñ (wartoci: TAK/NIE).
Informacje o publikacjach dotycz¹cych szkoleñ modu³owych: tytu³,
autor, rok wydania, wydawca, numer ISBN.

Zasady dostêpu do danych dla u¿ytkowników zewnêtrznych
Zasady dostêpu do danych dla u¿ytkowników zewnêtrznych s¹ uzale¿nione od statusu u¿ytkownika. Zasady te przedstawiono na rys. 27.
Nie zarejestrowani u¿ytkownicy zewnêtrzni:
Baza danych przewiduje powszechn¹ dostêpnoæ w sieci Internet. U¿ytkownicy tej grupy mog¹ przegl¹daæ i wyszukiwaæ dostêpne informacje
w bazie danych. Nie zarejestrowani u¿ytkownicy nie mog¹ pobieraæ plików zawieraj¹cych kompletne wersje dokumentacji modu³owych programów szkoleñ zawodowych czy te¿ standardów kwalifikacji zawodowych.
Zarejestrowani u¿ytkownicy zewnêtrzni:
U¿ytkownicy, którzy s¹ zarejestrowani w bazie danych, maj¹ takie same
uprawnienia, jak u¿ytkownicy nie zarejestrowani oraz dodatkowo mo¿liwoæ pobierania plików z treciami modu³owych programów szkolenia zawodowego oraz standardów kwalifikacji zawodowych za porednictwem
protokó³u FTP. Dla tej grupy u¿ytkowników dostêp do bazy danych wymaga autoryzacji dostêpu. Ka¿dy u¿ytkownik zanim zacznie korzystaæ
z baz danych musi zalogowaæ siê podaj¹c nazwê swojego konta oraz has³o
dostêpu. Procedura ta wymaga wiêc wczeniejszej rejestracji u¿ytkownika
w bazie danych. Rejestracja u¿ytkowników, przydzielanie im kont i uprawnieñ jest realizowane przez administratorów baz danych, którymi s¹ upowa¿nieni pracownicy MGiP. Dla u¿ytkowników zewnêtrznych s¹ specjalne formularze rejestracyjne dostêpne na stronach internetowych baz danych.
Procedura rejestracji u¿ytkowników przewiduje:
1. Pobranie wzoru formularza rejestracyjnego ze strony internetowej
i wys³anie poczt¹ tradycyjn¹ wype³nionego formularza wraz z podpi-
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sem osoby uprawnionej i pieczêci¹ instytucji na wskazany adres do MGiP
(wzór formularza  Aneks 7).
2. MGiP po zweryfikowaniu danych rejestracyjnych i sprawdzeniu ich
wiarygodnoci (z uwzglêdnieniem formularza przys³anego poczt¹ tradycyjn¹) przesy³a u¿ytkownikowi potwierdzenie rejestracji z nazw¹ konta
i has³em dostêpu drog¹ elektroniczn¹, na podany w formularzu adres
poczty e-mail lub te¿ poczt¹ tradycyjn¹.
Procedura pobierania plików (dokumenty tekstowe w formacie DOC)
zawieraj¹cych modu³owe programy szkolenia zawodowego lub standardy
kwalifikacji zawodowych polega na wyszukaniu ¿¹danego programu (lub
standardu) w bazie danych, a nastêpnie wybranie na stronie internetowej
polecenia pobierania pliku. Po wybraniu tego polecenia otwiera siê okno
pobierania pliku i nastêpuje proces pobierania, za porednictwem protokó³u FTP, pliku programu do komputera u¿ytkownika. Poniewa¿ pliki te s¹
spakowane, przed ich otwarciem nale¿y je rozpakowaæ, u¿ywaj¹c odpowiedniego programu do pakowania plików. W aplikacji pliki pakowane s¹
w formacie ZIP, poniewa¿ program do pakowania w tym formacie mo¿na
nieodp³atnie pobraæ z Internetu.

Interfejs u¿ytkownika zewnêtrznego
Adres internetowy baz danych okrela w³aciwy operator, który udostêpnia tê us³ugê internetow¹ w imieniu MGiP36. Ekran strony g³ównej interfejsu u¿ytkownika zewnêtrznego jest przedstawiony na rys. 28. Hiper³¹cza
umieszczone na tej stronie umo¿liwiaj¹ przejcie do nastêpuj¹cych stron:
l Logowanie  przejcie do okna logowania. Logowanie nie jest obligatoryjne, tzn. nie jest wymagane, jeli u¿ytkownik chce jedynie przegl¹daæ
zawartoæ baz danych;
l Baza standardów  przejcie do stron umo¿liwiaj¹cych przegl¹danie zawartoci baz danych o standardach kwalifikacji zawodowych;
l Baza programów  przejcie do stron umo¿liwiaj¹cych przegl¹danie zawartoci bazy danych o modu³owych programach szkolenia zawodowego;
l Inne bazy o podobnej tematyce  przejcie do strony zawieraj¹cej wykaz hiper³¹czy do baz danych o zbli¿onej tematyce, tj.: bazy danych
opracowanej w projekcie pilota¿owym Leonardo da Vinci  EMCET de
Bank oraz bazy danych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy.
Strony g³ówne baz danych o standardach kwalifikacji zawodowych oraz
modu³owych programach szkoleñ zawodowych zawieraj¹ w górnej czêci
formularz umo¿liwiaj¹cy zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania. Je¿eli nie
zostan¹ wprowadzone ¿adne kryteria, po wybraniu polecenia Szukaj
w dolnej czêci strony, wówczas zostanie wywietlona lista wszystkich standardów b¹d programów zapisanych w bazie danych. Zawartoæ listy jest
36
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl  adres internetowy bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych i modu³owych szkoleniach zawodowych
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Rys. 28. Strona g³ówna interfejsu baz danych w rodowisku internetowym

ograniczona do 30 pozycji, w celu pokazania kolejnych stron nale¿y u¿ywaæ przycisków nawigacyjnych umieszczonych pod list¹. Pozycje na licie
stanowi¹ jednoczenie hiper³¹cza do zwi¹zanych z nimi standardów lub
programów. Wywietlenie zawartoci bazy danych na temat wybranej pozycji odbywa siê po klikniêciu na licie odpowiedniego hiper³¹cza.
Na rys. 29 pokazano ekran strony g³ównej bazy danych modu³owych
programów szkolenia zawodowego. Umieszczony tam formularz umo¿liwia u¿ytkownikowi zdefiniowanie rozbudowanych kryteriów wyszukiwania. Dla bazy danych o modu³owych programach szkolenia zawodowego
interfejs u¿ytkownika udostêpnia wyszukiwanie wg dowolnej kombinacji
nastêpuj¹cych kryteriów: kod zawodu, nazwa zawodu, zakresu pracy, obszar zawodowy, data wpisu do rejestru, data aktualizacji, numer wpisu do
rejestru, numer wersji programu, numer zakresu pracy, poziom szkolenia,
autorzy programu, recenzenci programu, nazwa jednostki modu³owej.
Dla bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych, interfejs u¿ytkownika udostêpnia wyszukiwanie wg dowolnej kombinacji nastêpuj¹cych
kryteriów (rys. 30): kod zawodu, nazwa zawodu, data wpisu do rejestru,
data aktualizacji, numer wpisu do rejestru, autorzy standardu, recenzenci
standardu, nazwa sk³adowej kwalifikacji, nazwa stanowiska pracy, nazwa
zadania zawodowego.
Kolejne ekrany interfejsu u¿ytkownika pokazuj¹ fragmenty stron zawieraj¹cych dane dotycz¹ce wybranego programu szkoleniowego oraz standardu kwalifikacji zawodowych. Hiper³¹cza umieszczone w górnej czêci
okna umo¿liwiaj¹ szybkie przejcie do wybranego fragmentu strony. Naci-
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Rys. 29. Strona g³ówna bazy danych o modu³owych programach szkolenia zawodowego

Rys. 30. Strona g³ówna bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych

niêcie ikony drukarki uruchamia polecenie drukowania strony. Pobieranie pliku programu lub standardu jest realizowane po naciniêciu hiper³¹cza Pobierz dane. Dla u¿ytkowników, którzy nie s¹ zalogowani do bazy
danych, polecenie to nie jest widoczne.
Zaoferowane przez MGiP rozwi¹zanie stanowi istotne wsparcie dla instytucji szkol¹cych oraz autorów modu³owych programów szkolenia za-
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wodowego i zarazem fundament dla tworzenia Krajowego Systemu Szkolenia Zawodowego. Zasoby informacji i dane zgromadzone w bazie s¹ aktualne, wiarygodne oraz przydatne dla podnoszenia i zmiany kwalifikacji
osób bezrobotnych, gdy¿ posiadaj¹ status informacji i danych rekomendowanych przez organ administracji pañstwowej.

Rys. 31. Przyk³ad strony z danymi o modu³owym programie szkolenia zawodowego

Rys. 32. Przyk³ad strony z danymi o standardzie kwalifikacji zawodowych
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Aneks 1
Wzory dokumentów (formularzy) stosowanych
w projektowaniu modu³owych programów
szkolenia zawodowego
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Aneks 1  Dokument 1

OPIS PRACY – XXXX.XX.ZP.01
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
.....................................................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

Opis obowi¹zków
(zgodnie z ogólnokrajow¹ klasyfikacj¹ zawodów)

Miejsce w strukturze organizacyjnej(odpowiedzialny przed/za)

W arunkipracy:

W ymagania przyjêcia do pracy:

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...

Aneks 1  Dokument 2

LISTA IOPIS JEDNOSTEK MODU£OW YCH – XXXX.XX.LM.01
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
.....................................................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................
Nr.JM.

Nazwa iopis jednostkimodu³owej,standardy/normy wykonania

1

2
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Aneks 1  Dokument 3
CELE SZKOLENIA W ZAKRESIE JEDNOSTKIMODU£OW EJ – XXXX.XX.CS.01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:..................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
.....................................................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

OKREŒLENIE CELÓW :
Uczestnik szkolenia po zakoñczeniu jednostkimodu³owejbêdzie potrafi³:

ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKIMODU£OW EJ – XXXX.XX.JM.01

Etapy pracy oraz standardy/normy ich
wykonania

2

Lp.

1

3

Umiejêtnoœciwymagane do realizacji
etapów pracy – pracownik:

Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

4

Nazwa jednostkiszkoleniowej(JS)

5

Orientacyjny czas
realizacji(JS)(godz.)

Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:..................................................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:....................................................................................................
Zakres pracy:..............................................................................................................
Obszarzawodowy:......................................................................................................

Aneks 1  Dokument 4
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Aneks 1  Dokument 5
PLAN REALIZACJISZKOLENIA – XXXX.XX.PS.01
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
.....................................................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

Plan realizacjiszkolenia:
Obejmuje zestawienie jednostek modu³owych iszkoleniowych oraz czas ich realizacjidla ca³ego
zakresu pracy (kursu).
Kod inazwa
jednostkimodu³owej

Orientacyjny czas
realizacji[godz.]

Kod inazwa jednostkiszkoleniowej

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:
Ogó³em:

Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................
Lp.
Kluczowe punkty nauczania
Metody
1
2
3

.....................................................................................................
Zakres pracy:......................................................................................
Obszarzawodowy:...............................................................................

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – XXXX.XX.JS.01
Nazwa jednostkiszkoleniowej:
..........................................................................................................
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów
ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:

Aneks 1  Dokument 6

Iloœæ
4

Nazwa/opis
5

6

Æwiczenia izadania
za³.nrXXXX.XX.JS.01.CZ.01
Sprawdzian postêpów
za³.nrXXXX.XX.JS.01.SP.01
Materia³y szkoleniowe
za³.nrXXXX.XX.JS.01.PN.01
XXXX.XX.JS.01.PU.01
XXXX.XX.JS.01.DM.01
Literatura uzupe³niaj¹ca
za³.nrXXXX.XX.JS.01.LU.01

za³.nrXXXX.XX.JS.01.BH.01

•ród³o poch. W ymagania BHP

Pomoce dydaktyczne,sprzêtimateria³y do realizacjiszkolenia

Cele:Po zakoñczeniu realizacjijednostkiszkoleniowejuczeñ bêdzie potrafi³:
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Aneks 1  Dokument 6a

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – XXXX.XX.JS.01
Nazwa jednostkiszkoleniowej:....................................................................... Za³.nr
XXXX.XX.JS.01.BH.01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
................................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:
.........................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

W YMAGANIA BHP:
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Aneks 1  Dokument 6b

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – XXXX.XX.JS.01
Nazwa jednostkiszkoleniowej:....................................................................... Za³.nr
XXXX.XX.JS.01.CZ.011
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
..........................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:
.........................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

ÆW ICZENIA IZADANIA
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Aneks 1  Dokument 6c

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – XXXX.XX.JS.01
Nazwa jednostkiszkoleniowej:....................................................................... Za³.nr
XXXX.XX.JS.01.SP.01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
..........................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:
.........................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................
SPRAWDZIAN
POSTÊPÓW
SPRAW
DZIAN POSTEPOW
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Aneks 1  Dokument 6d

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – XXXX.XX.JS.01
Nazwa jednostkiszkoleniowej:....................................................................... Za³.nr
XXXX.XX.JS.01.DM.01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
..........................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:
.........................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

MATERIA£Y DLA UCZNIA
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Aneks 1  Dokument 6e

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – XXXX.XX.JS.01
Nazwa jednostkiszkoleniowej:....................................................................... Za³.nr
XXXX.XX.JS.01.LU.01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
..........................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:
.........................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
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Aneks 1  Dokument 7

POMIAR SPRAW DZAJ¥CY W YNIKISZKOLENIA W ZAKRESIE JEDNOSTKIMODU£OW EJ –
XXXX.XX.SP.01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
..........................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
.........................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

Treœæ zadania sprawdzaj¹cego lub testosi¹gniêæ:
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LISTA W YPOSA¯ENIA DYDAKTYCZNEGO – XXXX.XX.LW .01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
..............................................................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
...................................................................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z........
Opracowa³:..............................................................................
Lp.

1
n
1
n
1
n
1
n
1
n
1
n
1
2
1
n
1
n
1
n
1
n

Kategoria/nazwa wyposa¿enia
Iloœæ na
(pozostawiæ w³aœciwe kategorie)
grupê
01.Obrabiarki
02.W yposa¿enie warsztatu (pracowni,laboratorium)
03.Meble biurowe,szkolne,warsztatowe
04.Narzêdzia iakcesoria rêczne
05.Narzêdzia tn¹ce,no¿e
06.Przyrz¹dy miernicze (mechaniczne)
07.Przyrz¹dy pomiarowe (elektryczne,elektroniczne)
08.Stó³do æwiczeñ
09.Przedmioty,elementy do æwiczeñ
10.Materia³y pomocnicze (zu¿ywalne)iartyku³y biurowe
11.Pomoce dydaktyczne
-

Uwagi

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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Aneks 1  Dokument 9a
PORADNIK IMATERIA£Y DLA NAUCZYCIELA – XXXX.XX.JS.XX.PN.01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
..........................................................................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
...........................................................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

1.W ymagania wejœciowe

2.W skazówkimetodyczne do realizacjiszkolenia

3.Sposoby oceniania
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PORADNIK IMATERIA£Y DLA UCZNIA – XXXX.XX.JS.XX.PU.01
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
..........................................................................................................................................................................
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
...........................................................................................................................................................
Zakres pracy:........................................................................
Obszarzawodowy:................................................................
Strona: ........z ........
Opracowa³:..............................................................................

W skazówkidla ucznia:
1.W ymagania wejœciowe

2.Cele szkolenia

3.Metody nauczania iuczenia siê

4.Sposoby oceniania
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Aneks 2
Przyk³ady wype³nionych formularzy dokumentacji
modu³owego programu szkolenia zawodowego
dla zakresu pracy:
Projektowanie, realizacja i ewaluacja modu³owych programów
szkolenia zawodowego dla zawodów:
Nauczyciel/instruktor  235102;
Wyk³adowca na kursach (edukator, trener)  235910
Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu  311105
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OPIS PRACY – 2351.02.ZP.01
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
Nauczyciel/instruktor– 235102
W yk³adowca na kursach (edukator,trener)– 235910
Nauczyciel/instruktorpraktycznejnaukizawodu – 311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych szkoleñ zawodowych
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe
Strona: 1 z 2

Opracowa³:Zespó³autorskiz Instytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu
Opis obowi¹zków
Nauczyciele tejgrupy prowadz¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹,wspó³uczestnicz¹ w opracowywaniu materia³ów metodycznych,merytorycznych ipomocy dydaktycznych,jak równie¿w opracowywaniu,aktualizacjiorazocenie programów
nauczania.Dostosowuj¹ treœcikszta³cenia do wymogów stawianych przezzak³ady pracy,planuj¹ proces dydaktyczny,
organizuj¹ stanowiska pracy dla uczniów orazoceniaj¹ skutecznoœæ szkolenia.Mog¹ specjalizowaæ siê w opracowywaniu,wdra¿aniu iewaluacjiszkoleñ modu³owych dla rynku pracy zwykorzystaniem metodologiiModu³ów UmiejêtnoœciZawodowych (ang.MES)rozwijanejprzezMiêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy orazadaptowanejdo warunków
polskich przezMinisterstwo GospodarkiiPracy (MGiP).W dzia³alnoœcidydaktyczno-szkoleniowejstosuj¹ zasady zwi¹zane zuczeniem siê doros³ych,aktywizuj¹ce metody nauczania iuczenia siê orazprocedury inarzêdzia ewaluacjipedagogicznej.W tworzeniu ofertedukacyjnych wykorzystuj¹ metody analizy potrzeb szkoleniowych,wspó³uczestnicz¹
w opracowaniu nowych imodyfikuj¹ istniej¹ce modu³owe programy szkoleniowe,dobieraj¹ materia³y iwyposa¿enie
niezbêdne do realizacjizajêæ w systemie modu³owym,zuwzglêdnieniem oczekiwañ klientów indywidualnych izbiorowych.

Miejsce w strukturze organizacyjnej(odpowiedzialny przed/za)
– Odpowiada przed dyrektorem oœrodka lub innejinstytucjiedukacyjnejb¹dŸkierownikiem grupy zadaniowej.
– Odpowiada za projektowanie modu³owych programów szkoleniowych zgodnych zoczekiwaniamirynku pracy,ich
realizacjê orazjakoœæ oferowanych us³ug edukacyjnych.
– Pracuje indywidualnie orazw zespole.
– Mo¿e pe³niæ funkcjê koordynatora ds.szkoleñ modu³owych w organizacji.

W arunkipracy:
1.Pracuje w oœrodkach szkoleniowych œwiadcz¹cych us³ugina rzeczdoskonalenia,dokszta³cania,szkolenia,rekwalifikacjizawodowejpracowników iosób bezrobotnych,zgodnie zobowi¹zuj¹cymiprzepisamiogólnymiiwewnêtrznymi.
2.Pracuje zwykle w pracowniach przystosowanych do realizacjitematykizajêæ (klasy szkolne,sale wyk³adowe,pracownie,w tym symulacyjne,laboratoria),halach produkcyjnych,na wolnym powietrzu (poligony)zgodnie zobowi¹zuj¹cymiprzepisamiprawa pracy,bhp iochrony œrodowiska.
3.Mo¿e pracowaæ na w³asny rachunek zgodnie zprzepisamiustaw:o dzia³alnoœcigospodarczejiprawie autorskim.
4.Kontaktuje siê zuczniami/s³uchaczamiw zale¿noœciod ich potrzeb,zgodnie zustalonymiregu³ami.
5.Kontaktuje siê zklientami(wewnêtrznymi– innipracownicy)izewnêtrznymi(zleceniodawcy,w tym urzêdy pracy)
bezpoœrednio lub poprzezpocztê elektroniczn¹ zzachowaniem etykizawodu iszacunku wobec innych ludzioraz
posiadanymikompetencjami.
6.Pracuje w czasie zale¿nym od potrzeb organizatora szkolenia.

W ymagania przyjêcia do pracy:
– Wykszta³cenie wy¿sze,w okreœlonych przypadkach,regulowanych odpowiednimiprzepisami,mo¿e legitymowaæ siê
wykszta³ceniem œrednim (np.zajêcia na podstawowych kursach zawodowych).
– Znajomoœæ przepisów bran¿owych zale¿nie od reprezentowanejspecjalnoœciirodzaju kursu.
– Stan zdrowia umo¿liwiaj¹cy wykonywanie zawodu,potwierdzony zaœwiadczeniem lekarskim.
W ymagania po¿¹dane:
– Przygotowanie pedagogiczne zgodne zobowi¹zuj¹cymiprzepisami.
– Praktyka w okreœlonejdziedzinie zawodowej.
– Znajomoœæ obs³ugikomputera orazpodstawowego oprogramowania biurowego.
– Znajomoœæ jêzyka angielskiego minimum w stopniu podstawowym.
– Œwiadectwa odbytych szkoleñ w ramach rozwoju zawodowego,autorskie opracowania programów imateria³ów szkoleñ
– £atwoœæ wypowiadania siê.

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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LISTA IOPIS JEDNOSTEK MODU£OW YCH – 2351.02.LM.01
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,wdra¿anie iewaluacja modu³owych szkoleñ zawodowych
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe
Strona: 1 z 2
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu

Nr.JM.

Nazwa iopis jednostkimodu³owejstandardy/normy wykonania

1
2
JM.01 Identyfikacja ianaliza potrzeb szkoleniowych
Rozpoznaje potrzeby szkoleniowe w³asne orazkandydatów do szkolenia na podstawie analizy rynku oraz
pozyskanych zró¿nych Ÿróde³informacjio zawodach iwymaganiach stanowisk pracy zuwzglêdnieniem
istniej¹cych opisów standardu kwalifikacjizawodowych.Stosuje podstawowe metody inarzêdzia do zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych,wynikaj¹cych zwymagañ ioczekiwañ,szczebla krajowego,instytucji,
komórkiorganizacyjnej,pojedynczejosoby.Analizuje iopracowuje wynikibadañ.
Standardy/normy wykonania – zgodnie zzasadamiiproceduramianalizy potrzeb szkoleniowych.

JM.02 Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego
Identyfikuje cechy charakterystyczne modu³owejkoncepcjiszkolenia zawodowego okreœlanejjako MES –
Modu³y UmiejêtnoœciZawodowych.Charakteryzuje poszczególne elementy modelowejdokumentacjiprogramowejszkoleñ modu³owych zaakceptowanejprzezMGiP.Okreœla zadania zawodowe orazsporz¹dza opis
pracy dla ustalonego zakresu pracy.Wyodrêbnia jednostkimodu³owe isporz¹dza ich opis orazokreœla dla
nich cele szkolenia.Wyodrêbnia jednostkiszkoleniowe orazprzewiduje czas ich realizacji.Przygotowuje
opisy jednostek szkoleniowych iopracowuje materia³y dla uczestników oraznauczycieli/instruktorów.
Sprawdza wynikiszkolenia zwykorzystaniem sprawdzianów postêpu itestów osi¹gniêæ.Okreœla wyposa¿enie dydaktyczne wymagane do realizacjiszkolenia modu³owego.Przygotowuje poradnikimetodyczne
wspieraj¹ce realizacjê jednostek modu³owych.
Standardy/normy wykonania – zgodnie zwymaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanejdo warunków
polskich orazmodelem dokumentacjizaakceptowanym przezMGiP.

JM.03 Stosowanie aktywizuj¹cych metod nauczania w dzia³alnoœcidydaktyczno-szkoleniowej
Stosuje podczas zajêæ szkoleniowo-dydaktycznych wybrane metody aktywizuj¹ce oparte na:metodzie indywidualnych przypadków,dyskusjidydaktycznejw formie metaplanu.Wykorzystuje podczas zajêæ dydaktycznych zasady stosowania metod praktycznych,zorientowanych na æwiczenia przedmiotowe,produkcyjne,
laboratoryjne,wykorzystuj¹ce metodê projektu imetodê przewodniego tekstu.Korzysta ztechnik informatycznych w zakresie wspomagania metod.
Standardy/normy wykonania – zgodnie zwymaganiamimetod nauczania ikomunikowania siê

JM.04 Organizacja modu³owych szkoleñ zawodowych
Przedstawia sposób koordynacji,procedury idokumentacjê stosowan¹ w organizacjiszkoleñ modu³owych
dla rynku pracy.Prezentuje infrastrukturê technodydaktyczn¹ w³asnego oœrodka iomawia problemy zwi¹zane zorganizacj¹ bazy szkoleniowejna potrzeby wdra¿ania programów modu³owych.Charakteryzuje sposoby doskonalenia kompetencjikadry dydaktycznejizarz¹dzaj¹cejdla wdra¿ania programów szkoleñ modu³owych.Prowadziobserwacje zajêæ szkoleniowych realizowanych zwykorzystaniem modu³owych programów nauczania ipakietów edukacyjnych.Dzielisiê doœwiadczeniamizinnyminauczycielami/instruktorami
(problemy,„mocne”i„s³abe”strony)w zakresie organizacjiszkoleñ w systemie modu³owym.
Standardy/normy wykonania – zgodnie zwymaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanejdo warunków
polskich.
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1
2
JM.05 Tworzenie pakietów edukacyjnych orazdobóriadaptacja materia³ów szkoleniowych
Okreœla specyfikacjê materia³ów iwyposa¿enia dydaktycznego,niezbêdnego do realizacjizajêæ szkoleniowych.Kompletuje materia³y w postacipakietu edukacyjnego dla organizowania iprzeprowadzenia szkolenia
modu³owego.Dobiera materia³y szkoleniowe do realizacjiæwiczeñ.Okreœla metody nauczania itechniki
przekazu informacji,zgodnie zcharakterem przekazywanych treœci.Dokonuje adaptacjimateria³ów do indywidualnego szkolenia zawodowego.
Standardy/normy wykonania – zgodnie zwymaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanejdo warunków
polskich orazobowi¹zuj¹cym prawem autorskim.

JM.06 Monitorowanie iewaluacja modu³owych szkoleñ zawodowych
Dobiera narzêdzia ewaluacyjne (lub przygotowuje w³asne)orazprowadzicyklicznie ocenê jakoœcizajêæ
realizowanych w systemie modu³owym.Ocenia jakoœæ metodologiczn¹ imerytoryczn¹ modu³owych programów szkolenia zawodowego.Zbiera informacje idane umo¿liwiaj¹ce ocenê skutecznoœciiefektywnoœci
przeprowadzonego szkolenia modu³owego.Monitoruje wdra¿anie isporz¹dza raporty zrealizacjiszkoleñ
modu³owych w placówce.
Standardy/normy wykonania – Zgodnie zzasadamiewaluacjipedagogicznych orazinstrukcjamisporz¹dzania raportów.

JM.07 Przygotowanie ofertoraz wdra¿anie szkoleñ modu³owych zuwzglêdnieniem specyfiki
szkolenia doros³ych
Opracowuje koncepcjê wdra¿ania modu³owych programów orazprzygotowuje ofertê szkoleñ modu³owych
zgodnie zoczekiwaniamirynku iurzêdów pracy.Upowszechnia informacje o ofercie szkoleñ modu³owych
w œrodowisku.Tworzy sprzyjaj¹ce warunkiefektywnego uczenia siê dla osób doros³ych.Nawi¹zuje kontakt
zkandydatamido szkolenia,okreœla ich predyspozycje idoœwiadczenia orazokreœla indywidualn¹ œcie¿kê
(program)szkolenia modu³owego.
Standardy/normy wykonania – zgodnie zwymaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanejdo warunków
polskich,zasadamiuczenia siê doros³ych,wymaganiamiraportowania MGiP orazproceduramiprzyjêtymi
w instytucjiszkoleniowej.

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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Schemat blokowy organizxacji szkolenia
Nauczyciel/instruktor
235102; 235910; 311105
PROJEKTOWANIE, REALIZACJA
I EWALUACJA MODU£OWYCH
SZKOLEÑ ZAWODOWYCH

235102.JM.01

235102.JM.02

235102.JM.03

Identyfikacja i analiza
potrzeb szkoleniowych

Projektowanie
modu³owego programu
szkolenia zawodowego

Stosowanie
aktywizuj¹cych metod
nauczania w dzia³alnoci
dydaktyczno-szkoleniowej

235102.JM.04
Organizacja modu³owych
szkoleñ zawodowych

235102.JM.05

235102.JM.06

235102.JM.07

Tworzenie pakietów
edukacyjnych oraz dobór
i adaptacja materia³ów
szkoleniowych

Monitorowanie i ewaluacja
modu³owych szkoleñ
zawodowych

Przygotowanie ofert oraz
wdra¿anie szkoleñ modu³owych
z uwzglêdnianiem specyfiki
szkolenia doros³ych
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CELE SZKOLENIA W ZAKRESIE JEDNOSTKIMODU£OW EJ – 2351.02.CS.02
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:Projektowanie modu³owego
programu szkolenia zawodowego – JM.02

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego

Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe
Strona: 1 z 1
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu

OKREŒLENIE CELÓW :
Uczestnik szkolenia po zakoñczeniu jednostkimodu³owejbêdzie potrafi³:
– wyjaœniaæ istotê szkolenia modu³owego opartego na koncepcjiModu³ów UmiejêtnoœciZawodowych MES wypracowanejprzez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy;
– scharakteryzowaæ strukturê ielementy dokumentacjimodu³owego programu szkolenia z wykorzystaniem dostêpnych Ÿróde³literatury imateria³ów szkoleniowych;
– zidentyfikowaæ zadania zawodowe na podstawie analizy pracy oraz sporz¹dziæ opis pracy zgodnie z przyjêtym
wzorcem;
– wyodrêbniæ dla przyjêtego zakresu pracy jednostkimodu³owe isporz¹dziæ ich opis,zgodnie zprzyjêtym
wzorcem;
– sporz¹dziæ schematblokowy jednostek modu³owych dla przyk³adowego zakresu pracy oraz okreœliæ dla niego
uk³ad korelacji;
– sformu³owaæ cele szkolenia dla jednostkimodu³owejzgodnie zprzyjêtym wzorcem;
– przeprowadziæ operacjonalizacjê przyk³adowych celów szkolenia zawodowego z uwzglêdnieniem w zapisie:czynnoœci,warunku realizacjiczynnoœcioraz standardu lub kryterium wykonania czynnoœci;
– wyodrêbniæ jednostkiszkoleniowe dla przyk³adowejjednostkimodu³owejzuwzglêdnieniem wymogów analizy
pracy izgodnie zprzyjêtym wzorcem;
– sporz¹dziæ przyk³adowy opis dla jednostkiszkoleniowejzgodnie z przyjêtym wzorcem;
– zaprojektowaæ sprawdzian postêpu itestosi¹gniêæ (testegzaminacyjny)pos³uguj¹c siê przyk³adamisprawdzonymiw praktyce szkoleñ modu³owych;
– sformu³owaæ listê wyposa¿enia dydaktycznego do realizacjizajêæ w przyk³adowejjednostce modu³owej,zgodnie z
przyjêtym wzorcem;
– przygotowaæ wybrane elementy poradnika metodycznego dla ucznia inauczyciela/instruktora pos³uguj¹c siê
opracowaniamiwzorcowymi;
– pos³u¿yæ siê istniej¹c¹ dokumentacj¹ modu³owych szkoleñ zawodowych opracowan¹ w ramach projektu TOR#9
– Szkolenie Doros³ych.

ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKIMODU£OW E –-2351.02.JM.02

2.

3

Umiejêtnoœciwymagane do realizacji
etapów pracy – pracownik:
l

Wyjaœnianie istoty szkolenia modu³owego
opartego na koncepcjimodu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)

4

Nazwa jednostkiszkoleniowej(JS)

Rozpoznaje cechy charakterystyczne metodo- – pos³uguje siê podstawowymipojêciamii
terminamidotycz¹cymimetodologiimodulogiiMES – modu³ów umiejêtnoœci
³ów umiejêtnoœcizawodowych;
zawodowych.
Standardy/normy wykonania:zgodnie z wy- – wyjaœnia istotê ispecyfikê szkolenia opartemaganiamimetodologiiMES
go na modu³ach umiejêtnoœcizawodowych;
– okreœla podstawowe ró¿nice pomiêdzy
szkoleniem tradycyjnym a modu³owym;
– pos³uguje siê przyk³adowymidokumentacjamiszkoleñ modu³owych opracowanym
w projekcie TOR#9 -Szkolenie Doros³ych
Identyfikuje strukturê ielementy dokumenta- – analizuje zawartoœciprzyk³adowych modu- l Charakteryzowanie struktury irozpoznawa-³owych programów szkolenia zawodowego; nie elementów dokumentacjiprogramowej
cjimodu³owego programu szkolenia zawoszkoleñ modu³owych
– charakteryzuje elementy sk³adowe modelu
dowego.
Standardy/normy wykonania:zgodnie z wy- dokumentacjimodu³owego programu szkomaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej lenia zawodowego pos³uguj¹c siê wzorcem
do warunków polskich oraz modelem dokumentacjizaakceptowanym przez MGiP

2

1

1.

Etapy pracy orazstandardy/normy ich
wykonania

Lp.

2 godz.

4 godz.

5

Orientacyjny czas
realizacji(JS)(godz.)

Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego – JM.02
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe
Strona: 1 z 4
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu
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5.

4.

3.

2

3

Arkusz analizy jednostki modu³owej cd.
4

Okreœla etapy pracy iodpowiadaj¹ce im
umiejêtnoœci.
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z
wymaganiamimetodologiiMES,
zaadaptowanejdo warunków polskich.

– analizuje przyk³adowe zadanie zawodowe
pod k¹tem wyodrêbnienia w nim etapów
pracy – czynnoœci;
– formu³uje umiejêtnoœcidla przyk³adowych
etapów pracy;
– wype³nia formularz – arkusz analizy jednostkimodu³owej.

l

Wyodrêbnianie jednostek szkoleniowych
zuwzglêdnieniem analizy jednostkimodu³owej

Przeprowadza analizê zadañ zawodowych dla – definiuje zadania zawodowe iwskazuje ich l Identyfikacja zadañ zawodowych na podprzyk³ady ze swojejdzia³alnoœcizawodowej; stawie analizy pracy oraz sporz¹dzanie opiokreœlonego zakresu pracy.
su pracy
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z wy- – okreœla zakresy pracy na podstawie defieœlanie jednostek modu³owych isporz¹l Okr
maganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej nicjioraz w³asnego doœwiadczenia;
dz
a
ni
e ich opisu
do warunków polskich oraz modelem doku- – sporz¹dza opis pracy dla wybranego zakrementacjizaakceptowanym przez MGiP.
su pracy pos³uguj¹c siê przyk³adamioraz
standardowym formularzem;
– wyodrêbnia jednostkimodu³owe;
– opracowuje opis jednostek modu³owych.
mu³owanie celów szkolenia dla jednostki
l For
– identyfikuje elementy sk³adowe isposób
Okreœla w kategoriach operacyjnych cele
modu³
owej
formu³owania operacyjnych celów kszta³cenia;
szkolenia dla poszczególnych jednostek mo– odró¿nia cele ogólne kszta³cenia od celów
du³owych.
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z wy- operacyjnych,wskazuj¹c przyk³ady z w³amaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej snejdzia³alnoœcizawodowej;
do warunków polskich oraz modelem doku- – sporz¹dza opis przyk³adowejjednostkimomentacjizaakceptowanym przez MGiP oraz
du³owej,pos³uguj¹c siê przyk³adamioraz
zasadamiformu³owania celów operacyjnych. standardowym formularzem.
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5

4 godz.

3 godz.

3 godz.

4 godz.
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Na podstawie analizy przyk³adów:
– sporz¹dza opis dla wymagañ w zakresie
BHP;
– opracowuje opis przyk³adowego æwiczenia;
– opracowuje materia³y drukowane dla uczestników szkolenia;
– okreœla literaturê uzupe³niaj¹c¹ do realizacjijednostkiszkoleniowej;
– sporz¹dza sprawdzian postêpów;
– sporz¹dza wskazówkimetodyczne dla uczestnika szkolenia oraz nauczyciela.

8.

Przygotowuje materia³y dla uczestników
szkolenia.
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z wymaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej
do warunków polskich.

– formu³uje w kategoriach operacyjnych cel
Okreœla zawartoœæ merytoryczn¹ jednostek
dla wybranejjednostkiszkoleniowej;
szkoleniowych.
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z wy- – wymienia kluczowe punkty nauczania (treœmaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej ciszkolenia)dla wybranejjednostkiszkoledo warunków polskich.
niowejoraz okreœla dla nich metody,pomoce dydaktyczne oraz materia³y towarzysz¹ce

7.

3

Formu³uje nazwy jednostek szkoleniowych dla – analizuje przyk³adowe formularze – „Arkusz
analizy jednostkimodu³owej”
wyodrêbnionych w zakresie pracy jednostek
– wype³nia standardowy formularz proponumodu³owych.
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z wy- j¹c dla wyodrêbnionych w jednostce momaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej du³owejetapów pracy iumiejêtnoœcinazwy
do warunków polskich.
jednostek szkoleniowych oraz orientacyjny
czas ich realizacji.

2

l

4
jw.

Sporz¹dzanie opisu dla jednostkiszkoleniowejoraz przygotowanie materia³ów szkoleniowych

Arkusz analizy jednostki modu³owej cd.

6.
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6 godz

5
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Okreœla wyposa¿enie dydaktyczne niezbêdne – podaje na podstawie w³asnego doœwiadczenia przyk³ady kompleksowego wyposado realizacjijednostek modu³owych.
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z wy- ¿enia do prowadzenia zajêæ warsztatowych;
maganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej – analizuje przyk³adowe zestawy wyposa¿enia
do warunków polskich.
dla jednostek modu³owych;
– opracowuje przyk³adow¹ listê wyposa¿enia
dydaktycznego dla wybranejjednostkimodu³owejpracuj¹c w zespole.

Opracowuje materia³y metodyczne dla ucznia – analizuje przyk³adowe materia³y metodyczne
opracowane dla ucznia inauczyciela;
inauczyciela.
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z wy- – przygotowuje wskazówkimetodyczne dla
maganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej uczestnika szkolenia,korzystaj¹c z dostêpdo warunków polskichoraz zasadamidydaknych materia³ów ipracuj¹c w zespole;
tykiitechnologiikszta³cenia.
– przygotowuje wskazówkimetodyczne dla
nauczyciela,korzystaj¹c z dostêpnych materia³ów ipracuj¹c w zespole.

10.

11.

3
– wyjaœnia istotê pomiaru sprawdzaj¹cego
wynikinauczania;
– rozró¿nia rodzaje testów dydaktycznych;
– analizuje przyk³adowe sprawdziany/testy
postêpów;
– sporz¹dza przyk³adowy test,pracuj¹c w
zespole.

Przygotowuje pomiarsprawdzaj¹cy wyniki
szkolenia dla jednostek modu³owych.
Standardy/normy wykonania:Zgodnie z wymaganiamimetodologiiMES,zaadaptowanej
do warunków polskich oraz zgodnie z teori¹
pomiaru dydaktycznego.

2

l

l

l

4

Przygotowanie poradnika metodycznego dla
ucznia idla nauczyciela/instruktora

Przygotowanie wyposa¿enia dydaktycznego
do realizacjizajêæ szkoleniowych

Projektowanie testów osi¹gniêæ isprawdzanie wyników szkolenia

Arkusz analizy jednostki modu³owej cd.

9.
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5

2 godz.

2 godz.

4 godz.
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PLAN REALIZACJISZKOLENIA – 2351.02.PS.01
Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
Nauczycielinstruktor– 235102
W yk³adowca na kursach (edukator,trener)– 235910
Nauczyciel/instruktorpraktycznejnaukizawodu – 331105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych szkoleñ zawodowych
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 2
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu

Plan realizacjiszkolenia:
Obejmuje zestawienie jednostek modu³owych iszkoleniowych oraz czas ich realizacjidla ca³ego
zakresu pracy (kursu).
Kod inazwa
jednostkimodu³owej

Kod inazwa jednostkiszkoleniowej

JS.01 – Ocena potrzeb szkoleniowych ianaliza Ÿróde³informacji
JS.02 – Stosowanie podstawowych narzêdziidentyfikowania potrzeb
szkoleniowych (poziomy:instytucja,pracownik,osoba bezrobotna)
Razem:
2351.02.JM.02
JS.03 – Wyjaœnianie istoty szkolenia modu³owego opartego na koncepcjimodu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)
Projektowanie
modu³owego programu JS.04 – Charakteryzowanie struktury irozpoznawanie elementów doszkolenia zawodowego kumentacjiprogramowejszkoleñ modu³owych
JS.05 – Identyfikacja zadañ zawodowych na podstawie analizy pracy
oraz sporz¹dzanie opisu pracy
JS.06 – Okreœlanie jednostek modu³owych isporz¹dzanie ich opisu
JS.07 – Formu³owanie celów szkolenia dla jednostkimodu³owej
JS.08 – Wyodrêbnianie jednostek szkoleniowych z uwzglêdnieniem
analizy jednostkimodu³owej
JS.09 – Sporz¹dzanie opisu dla jednostkiszkoleniowej,przygotowanie
materia³ów szkoleniowych
JS.10 – Projektowanie testów osi¹gniêæ isprawdzanie wyników szkolenia
JS.11 – Przygotowanie wyposa¿enia dydaktycznego do realizacjizajêæ
szkoleniowych
JS.12 – Przygotowanie poradnika metodycznego dla ucznia idla
nauczyciela/instruktora
Razem:
2351.02.JM.03
JS.13 – Rozró¿nianie idobóroptymalnych metod nauczania do speStosowanie aktywizucyfikizajêæ szkoleniowych
j¹cych metod nauczania JS.14 – Stosowanie wybranych aktywizuj¹cych metod nauczania
w dzia³alnoœcidydakw procesie szkolenia zawodowego
tyczno-szkoleniowej
JS.15 – Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela/instruktora z wykorzystaniem nowoczesnych technologiiinformacyjnych ikomunikacyjnych
Razem:
2351.02.JM.01
Identyfikacja ianaliza
potrzeb szkoleniowych

Orientacyjny
czas realizacji
[godz.]
2
4

6
4
2
4
3
3
4
6
4
2
2

34
2
4
2
8
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Kod inazwa
jednostkimodu³owej
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Plan realizacji szkolenia cd.

Kod inazwa jednostkiszkoleniowej

2351.02.JM.04
JS.16 – Koordynacja,procedury idokumentacja stosowana w orgaOrganizacja modu³owych nizacjiszkoleñ modu³owych dla rynku pracy
szkoleñ zawodowych
JS.17 – Zabezpieczanie infrastruktury technodydaktycznejpod potrzeby realizacjiszkolenia w systemie modu³owym
JS.18 – Doskonalenie kompetencjikadry dydaktycznejizarz¹dzaj¹cej
dla wdra¿ania programów szkoleñ modu³owych
JS.19 – Obserwacja zajêæ szkoleniowych prowadzonych z wykorzystaniem modu³owych programów nauczania ipakietów edukacyjnych
JS.20 – Identyfikacja „mocnych” i„s³abych” ogniw organizacjiszkoleñ w systemie modu³owym
Razem:
JS.21 – Stosowanie ró¿norodnych materia³ów ipomocy dydaktycz2351.02.JM.05
Tworzenie pakietów edu- nych w modu³owych szkoleniach zawodowych
kacyjnych oraz dobór JS.22 – Wyszukiwanie,zbieranie,dobóroraz adaptacja materia³ów
iadaptacja materia³ów drukowanych iniedrukowalnych do szkolenia
szkoleniowych
JS.23 – Opracowywanie pakietów edukacyjnych do jednostek modu³owych
Razem:
JS.24 – Prowadzenie ewaluacji zajêæ realizowanych w systemie mo2351.02.JM.06
Monitorowanie iewalua- du³owym
cja modu³owych szkoleñ JS.25 – Sporz¹dzanie raportów monitoruj¹cych wdra¿anie szkoleñ
zawodowych
modu³owych w placówce
JS.26 – Ocena jakoœcimodu³owych programów szkolenia zawodowego
Razem:
JS.27 – Kreowanie przyjaznego œrodowiska nauczania iuczenia siê
2351.02.JM.07
Przygotowanie ofertoraz dla osób doros³ych
wdra¿anie szkoleñ mo- JS.28 – Prowadzenie rozmów z kandydatamioraz tworzenie indywidu³owych z uwzglêdnie- dualnych modu³owych programów szkolenia zawodowego
niem specyfikiszkoJS.29 – Opracowanie koncepcjiwdra¿ania,oferty szkolenia modu³olenia doros³ych
wego oraz jejpromocja w œrodowisku
Razem:
Ogó³em:

Orientacyjny
czas realizacji
[godz.]
1
2
2
2
1

8
2
2
4

8
2
2
4

8
2
3
3

8
80

1
2
1. Istota irozwójmodularyzacjitreœci
kszta³cenia
2. Cechy metodologiiMES – modu³ów
umiejêtnoœcizawodowych
3. Doœwiadczenia polskie w opracowaniu i
wdra¿aniu szkoleñ modu³owych
4. Zalety iwady kszta³cenia/szkolenia
modu³owego
5. Podstawowe ró¿nice pomiêdzy kszta³ceniem
tradycyjnym imodu³owym

3

dyskusja kierowana

æwiczenie

pokaz

pokaz

wyk³ad

Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe
Strona: 1 z 1
Opracowa³:InstytutTechnologiiEksploatacjiw Radomiu
Lp.
Kluczowe punkty nauczania
Metody

programów szkolenia zawodowego

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych

Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego – JM.02

Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:

wego opartego na koncepcjimodu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – 2351.02.JS.03
Nazwa jednostkiszkoleniowej:W yjaœnianie istoty szkolenia modu³o-

Aneks 2  Dokument 6

Cele:Po zakoñczeniu realizacjijednostkiszkoleniowejuczeñ bêdzie potrafi³:

10

4
1
20
5
1
1
1
1
1

Iloœæ
5
rzutnik pisma
arkusze papieru A4
mazaki
flipchart
tablica œcieralna
stanowisko komputerowe
projektorkomputerowy
wersja elektroniczna modu³owych programów
szkoleniowych (TOR#9)
przyk³ady programów tradycyjnych imodu³owych (min.po 5
zka¿dego typu programu)–
wersja drukowana

Nazwa/opis

6
W gestii
organizatora
szkolenia (zapis
dla wszystkich
jednostek
szkoleniowych)

2351.02.JS.03.LU.01

Literatura uzupe³niaj¹ca

2351.02.JS.03.PU.01
2351.02.JS.03.PN.01
2351.02.JS.03.DM.01

Materia³y szkoleniowe

2351.02.JS.03.SP.01

Sprawdzian postêpów

2351.02.JS.03.CZ.01

Æwiczenia izadania

-

•ród³o poch. W ymagania BHP

Pomoce dydaktyczne,sprzêtimateria³y do realizacjiszkolenia

Scharakteryzowaæ podstawowe cechy metodologiiMES – modu³ów umiejêtnoœcizawodowych
wskazuj¹c na doœwiadczenia polskie w tym zakresie zzachowaniem terminologiiipojêæ
w³aœciwych dla tejmetodologii.

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – 2351.02.JS.03
Nazwa jednostkiszkoleniowej:W yjaœnianie istoty szkolenia modu³owego
opartego na koncepcji modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)– JS.03
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego – JM.02

Za³.nr
2351.02.JS.03.BH.01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 1
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu

W YMAGANIA BHP:
Dla tejjednostkiszkoleniowejnie przewiduje siê specjalnych wymagañ w zakresie BHP.Obowi¹zuj¹ jedynie ogólne
przepisy zgodnie z za³¹czonym rozporz¹dzeniem:
– Rozporz¹dzenie Ministra Pracy iPolitykiSpo³ecznejz dn.26 wrzeœnia 1997 (Dz.U.129,poz.844)w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa ihigieny pracy (z póŸniejszymizmianami).

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – 2351.02.JS.03
Nazwa jednostkiszkoleniowej:W yjaœnianie istoty szkolenia modu³owego
opartego na koncepcji modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)– JS.03
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego – JM.02

Za³.nr
2351.02.JS.03.CZ.01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 1
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu

PROPOZYCJA ÆW ICZEÑ IZADAÑ
1.W ykrywanie ró¿nic pomiêdzy programamitradycyjnymiimodu³owymioraz identyfikowanie ich zalet
iwad.
Na podstawie dostarczonych materia³ów dokonajanalizy poszczególnych elementów dokumentacjiprogramowej
w uk³adzie tradycyjnym oraz w uk³adzie modu³owym iprzenieœ spostrze¿enia swoje ikolegów z zespo³u do
arkusza porównawczego elementów sk³adowych obydwu typów dokumentacji.Na to æwiczenie masz ok.30 min.,
po czym wspólnie z kolegamiz zespo³u sprecyzujwnioskico do ró¿nic oraz ewentualnych zaletiwad w obydwu
typach programów,w kontekœcie pracy nauczyciela iucznia.W takiejpostaciprzygotujwynik zadania,aby mo¿na
by³o go zaprezentowaæ (pokazaæ)innym zespo³om.Do wykonania zadania wykorzystajponi¿szy algorytm dzia³añ
oraz dostêpne materia³y iœrodkitechniczne.

Program nauczania – uk³ad tradycyjny
1.Przejrzyjprogram iwynotujkluczowe
elementyjego struktury;
2.Okreœl,któreelementys¹wa¿nedla
ucznia,aktóredlanauczyciela;

Program nauczania– uk³ad modu³owy(MES)
1.Przejrzyjprogram iwynotujkluczowe
elementyjego struktury;
2.Okreœl,któreelementys¹wa¿nedla
ucznia,aktóredlanauczyciela;

3.Dokonajporównania elementów struktury obydwu typów programów nauczania
4.Dokonajporównania zaletiwad obydwu typów programów
5.Sformu³ujwnioskiiprzedstaw wynik w formie plakatu
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JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – 2351.02.JS.03
Nazwa jednostkiszkoleniowej:W yjaœnianie istoty szkolenia modu³owego
opartego na koncepcji modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)– JS.03
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego – JM.02

Za³.nr
2351.02.JS.03.SP.01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 1
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu

SPRAW
DZIAN POSTÊPÓW:
POSTEPÓW :
SPRAWDZIAN
Oceñ,na podstawie zrealizowanego æwiczenia w zespole oraz wys³uchanych prezentacjiinnych zespo³ów,czy
rozumiesz istotê modularyzacji w szkoleniach zawodowych oraz czy potrafisz scharakteryzowaæ podstawowe cechy
metodologiiMES – modu³ów umiejêtnoœcizawodowych,zaznaczaj¹c w odpowiednich miejscach „X” jako odpowiedŸ „Tak” lub „Nie”.W ocenie rozumienia zagadnienia mo¿esz pos³u¿yæ siê udostêpnionymimateria³amiiplakatamizaprezentowanymiw czasie zajêæ.

TAK
Czy istota modularyzacjitreœcikszta³cenia jestprawid³owo rozumiana?

– Wiem co oznacza modularyzacja w przypadku programów nauczania
– Potrafiê wymieniæ podstawowe cechy modularyzacji
Co oznacza metodologia modu³ów umiejêtnoœcizawodowych – MES?

– Potrafiê wyjaœniæ pojêcie „modu³umiejêtnoœcizawodowych”
– Wiem co oznacza „jednostka modu³owa”
– Wiem co to jest„obszarzawodowy”,„zakres pracy”,„zadanie zawodowe”
Jakie s¹ podstawowe ró¿nice pomiêdzy programamitradycyjnymiimodu³owymi?
– Potrafiê okreœliæ ró¿nice pomiêdzy programem tradycyjnym imodu³owym
– Potrafiê okreœliæ g³ówne zalety iwady programów o strukturze modu³owej

NIE

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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Aneks 2  Dokument 6d

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – 2351.02.JS.03
Nazwa jednostkiszkoleniowej:W yjaœnianie istoty szkolenia modu³owego
opartego na koncepcji modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)– JS.03
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego – JM.02

Za³.nr
2351.02.JS.03.DM.01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 1
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu
MATERIA£Y DLA UCZNIA (fragment):
Materia³y,które otrzyma³eœ/otrzyma³aœ stanowi¹ uzupe³nienie zajêæ audytoryjnych realizowanych przez nauczycieli
– Twoich trenerów – w ramach szkolenia,w którym uczestniczysz.Pos³u¿¹ Cione do poszerzenia iutrwalenia
wiadomoœcidotycz¹cych:istoty irozwoju modularyzacjitreœcikszta³cenia,cech charakterystycznych dla metodologiimodu³ów umiejêtnoœcizawodowych oraz doœwiadczeñ polskich w opracowywaniu iwdra¿aniu szkoleñ modu³owych.Podstawowe Ÿród³o informacjiz tego zakresu jestzawarte w opracowaniu,pt.„Poradnik metodyczny dla
autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego”.Opracowanie to równie¿ otrzyma³eœ//otrzyma³aœ
ibêdzie ono Citowarzyszyæ przez ca³y okres szkolenia oraz po jego zakoñczeniu,kiedy przyjdzie czas na refleksjê,
tworzenie w³asnych opracowañ autorskich,czy te¿ wdra¿anie modu³owych programów szkoleniowych,które bêd¹
dostêpne w komputerowejbazie danych MGiP.Poniewa¿ uczestniczysz w intensywnym kursie,w dowolnym momencie jego realizacjioraz w czasie wolnym mo¿esz studiowaæ materia³y,które otrzyma³eœ/aœ.Za³¹czony foliogram
nr5 przedstawia wyjaœnienie czym jestkoncepcja modu³owa iprogram modu³owy oparty na metodologii MES.
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Aneks 2  FOLIOGRAM 5 - 2351.02.JS.03

MES
KONCEPCJA

MODU£OWA

Sprawdzone procedury, formularze i tabele do przeprowadzenia analizy
zadañ i umiejêtnoci; do opracowania, realizacji i oceny programu szkoleniowego opartego na modu³ach umiejêtnoci zawodowych oraz do
opracowania elementów dydaktycznych i jednostek szkoleniowych (plany nowoczesnych zajêæ dydaktycznych, które pozwalaj¹ na wykorzystanie innych materia³ów mo¿liwych do zastosowania w szkoleniu MES).

PROGRAM SZKOLENIOWY MES
Oparty jest na zadaniach wystêpuj¹cych w zawodzie, którym odpowiadaj¹ jednostki modu³owe definiowane jako logiczny i mo¿liwy do
przyjêcia wycinek pracy w ramach danego stanowiska pracy, zawodu
lub zakresu pracy o wyranie okrelonym pocz¹tku i koñcu, nie podlegaj¹cy zwykle dalszym podzia³om. Jego rezultatem jest produkt, us³uga
lub istotna decyzja.

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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Aneks 2  Dokument 6e

JEDNOSTKA SZKOLENIOW A – 2351.02.JS.03
Nazwa jednostkiszkoleniowej:W yjaœnianie istoty szkolenia modu³owego
opartego na koncepcji modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)– JS.03
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:
Projektowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego – JM.02

Za³.nr
2351.02.JS.03.LU.01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœci
MGiP – kod zawodu:Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 1
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu
LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA:
Przedstawiony zestaw literatury stanowirozszerzenie problematykirealizowanejw jednostce szkoleniowej.
W trakcie zajêæ bêdzie wykorzystywane opracowanie:
1.„Poradnik metodyczny dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego”.
Pozosta³y zestaw literatury jestrekomendowany do wykorzystania po realizacjiszkolenia.
2.Brejnak A.,Strojna E.:Projektowanie modu³owych programów kszta³cenia zawodowego w formie kursowej
iszkolnej– Poradnik.MPiPS,Warszawa 2000.
3.ChroscielE.,Plumbridge W.:Podrêcznik modu³owych szkoleñ umiejêtnoœcizawodowych.Warszawa -Genewa:
MPiPS,MOP,1994.
4.Informatoro programach modu³owych dla szkolenia zawodowego.MPiPS,ProjektTOR#9 – Szkolenie
Doros³ych.Warszawa 1997.
5.Strojna E.:Projektowanie iwdra¿anie programów szkolenia zawodowego opartego na modu³ach umiejêtnoœci
zawodowych – MES.Doœwiadczenia polskie.MPiPS,Warszawa 2000 (materia³bindowany).
6.Symela K.:Zasady wdra¿ania ioceny modu³owych programów szkolenia doros³ych.MPiPS,Warszawa 1997.
7.Symela K.(red.):Efektywnoœæ kszta³cenia modu³owego w Polsce w systemie szkolnym ipozaszkolnym.ITeE,
Radom 2001.
8.FigurskiJ.,Symela K.(red.):Modu³owe programy nauczania w kszta³ceniu zawodowym.ITeE,Radom 2001
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Aneks 2  Dokument 7
POMIAR SPRAW DZAJ¥CY W YNIKISZKOLENIA W ZAKRESIE JEDNOSTKIMODU£OW EJ –
2351.02.SW .05
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:Tworzenie pakietów
edukacyjnych oraz dobóriadaptacja materia³ów szkoleniowych – JM 5

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych szkoleñ zawodowych
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 2
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu
Odpowiedz na nastêpuj¹ce pytania,zaznaczaj¹c odpowiedni¹ „kratkê”:

1.Pojêciamicharakterystycznymidla modu³owego programu szkoleniowego wg MES s¹:
Jednostka modu³owa
Elementdydaktyczny
Praca zawodowa
Jednostka szkoleniowa
Poziom kwalifikacji
Cele szkolenia
2.Do podstawowych sk³adników pakietu edukacyjnego nale¿¹:
Lista wyposa¿enia dydaktycznego
Zestaw jednostek szkoleniowych
Zestaw jednostek modu³owych
Testpostêpów
Testosi¹gniêæ
Wskazówkimetodyczne
3.Taksonomia celów praktycznych obejmuje:
Zapamiêtanie wiadomoœci
Naœladowanie wiadomoœci
Zrozumienie wiadomoœci
Odtwarzanie dzia³ania
Sprawnoœæ dzia³ania w sta³ych warunkach
Sprawnoœæ dzia³ania w zmiennych warunkach
4.Kryteriamioceny osi¹gniêæ s³uchaczy mog¹ byæ:
Cele szkolenia dla jednostkimodu³owej
Cele szkolenia dla jednostkiszkoleniowej
Zakres treœciszkolenia
Zakres pracy
Zachowania w procesie pracy
Poradnik dla s³uchacza
5.Materia³aminiedrukowanymi,u¿ywanymido szkolenia modu³owego mog¹ byæ:
Materia³y audiowizualne
Diagramy,wykresy
Materia³y multimedialne
Makiety,modele,przekroje
Poradniki,instrukcje obs³ugi
Zestawy æwiczeniowe
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Aneks 2  Dokument 7 cd.
6.Kryteriamidoboru przydatnoœcimateria³ów szkoleniowych mog¹ byæ:
Treœciszkolenia
Miejsce szkolenia
Forma szkolenia
Koszty
Metody nauczania-uczenia siê
Liczba ilustracjiidiagramów
7.Do arkuszy szkoleniowych (instrukcji)zaliczamy:
Arkusze informacyjne
Arkusze zadañ
Arkusze ocen
Arkusze operacji
Arkusze metodyczne
Arkusze pracy
8.Ocena postêpów jestprzeprowadzana po zakoñczeniu
Realizacjietapów pracy dla jednostkimodu³owej
Realizacjikluczowych punktów nauczania dla jednostkiszkoleniowej
Realizacjiprogramu szkolenia
Osi¹gania celów szkolenia z zakresu jednostkimodu³owej
Osi¹gania celów szkolenia z zakresu jednostkiszkoleniowej
Kompletowania wyposa¿enia dydaktycznego
9.Technika komputerowa mo¿e wspomagaæ warsztatnauczyciela w zakresie:
Pozyskiwania informacjiimateria³ów szkoleniowych
Opracowania materia³ów dla nauczyciela is³uchaczy
Udzielania pomocy iporad indywidualnych podczas zajêæ æwiczeniowych
Realizacjizajêæ æwiczeniowych
Zajmowania siê problemamiosobistymiizawodowymi
Modyfikowania materia³ów szkoleniowych
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Aneks 2  Dokument 8

LISTA W YPOSA¯ENIA DYDAKTYCZNEGO – 2351.02.LW .05
Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej: Tworzenie pakietów
edukacyjnych oraz dobóriadaptacja materia³ów szkoleniowych – JM 5

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych szkoleñ zawodowych
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe
Strona: 1 z 1
Opracowa³:InstytutTechnologiiEksploatacjiw Radomiu

Lp.

Kategoria/nazwa wyposa¿enia

Iloœæ
na grupê

Uwagi

1

01.W yposa¿enie warsztatu (pracowni,laboratorium)
Zestaw komputerowy

1

02.Meble biurowe,szkolne,warsztatowe
Stó³biurowy

15

Wyposa¿enie
standardowe

1

03.Narzêdzia tn¹ce,no¿e
No¿yczki

2

Wyposa¿enie
standardowe

1
2
3

04.Materia³y pomocnicze (zu¿ywalne)iartyku³y biurowe
Arkuszpapieru
Papier
Flamastry

5
30
10

Zakup
Zakup
Zakup

1
2

05.Pomoce dydaktyczne
Rzutnik pisma
Flipchart

1
1

Wyposa¿enie
standardowe

15

Wyposa¿enie
standardowe

powtó

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...

135

Aneks 2  Dokument 9a
PORADNIK IMATERIA£Y DLA NAUCZYCIELA – 2351.02.JS.03.PN.01
Nazwa jednostkiszkoleniowej– numerkolejny jednostkiszkoleniowej:W yjaœnianie istoty szkolenia
modu³owego opartego na koncepcji modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)– JS.03

Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:Projektowanie modu³owego
programu szkolenia zawodowego – JM.02

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 1
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu
1.W ymagania wejœciowe

powtórzyæ wydruk str 130

Jednostka szkoleniowa jestrealizowana jako pierwsza w ramach jednostkimodu³owej.Nie wymaga podbudowy
z zakresu treœciinnych jednostek modu³owych/szkoleniowych objêtych kursem.

2.W skazówkimetodyczne do realizacjiszkolenia
Przed przyst¹pieniem do realizacjizajêæ zapoznajsiê zcelem,kluczowymipunktaminauczania,metodami orazpomocamiimateria³amidydaktycznymiznajduj¹cymisiê w opisie jednostkiszkoleniowejorazopracowaniem – „Poradnik dla
autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego”.Dobrze jestrównie¿rozszerzyæ wiadomoœci,korzystaj¹c
zzestawu „Literatury uzupe³niaj¹cej”.
Realizacja:
W czêœciinformacyjnej(zwykorzystaniem metody wyk³adu ipokazu)nale¿y podpieraæ siê przyk³adamidobrych praktyk orazprezentacj¹ materia³ów w postacigraficznej(foliogramy,prezentacja komputerowa),w takim zakresie,aby wyjaœniæ istotê izasady szkolenia modu³owego opartego na koncepcjiMES.Aby przedstawiæ aspektpraktyczny metodologiiMES,nale¿y zaprezentowaæ doœwiadczenia projektu „TOR#9 Szkolenie Doros³ych”orazprzyk³adowe programy
(w wersjidrukowanejlub elektronicznej).
Æwiczenie 1 – W ykrywanie ró¿nic pomiêdzy programamitradycyjnymiimodu³owymiorazidentyfikowanie
ich zaletiwad.
Æwiczenie jest realizowane w grupach 3-4 osobowych.Nale¿y rozdaæ poszczególnym zespo³om przyk³adowe modu³owe programy nauczania orazprogramy o budowie tradycyjnej.Ka¿da osoba powinna dostaæ materia³y do indywidualnejpracy orazzapoznaæ siê znimiprzed przyst¹pieniem do æwiczenia.Na wykonanie æwiczenia nale¿y przeznaczyæ min.30 min.Omówienie wyników æwiczenia powinno zakoñczyæ siê dyskusj¹ zudzia³em przedstawicieliposzczególnych zespo³ów.

3.Sposoby oceniania
W jednostce szkoleniowejzaplanowany jestsprawdzian postêpów.Wymaga on od Ciebie obserwacjis³uchaczy w czasie realizacjizajêæ w celu sprawdzenia czy metodologia modu³ów umiejêtnoœcizawodowych jestdla wszystkich zrozumia³a.Sprawdzian postêpów mo¿na wype³niaæ podczas realizacjiæwiczenia w grupach obserwuj¹c zachowania uczniów
orazpo przeprowadzeniu dyskusjikierowanej.Sprawdzian ten mo¿e równie¿s³u¿yæ uczniom do samooceny.
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Aneks 2  Dokument 9b
PORADNIK IMATERIA£Y DLA UCZNIA – 2351.02.JS.03.PU.01
Nazwa jednostkiszkoleniowej– numerkolejny jednostkiszkoleniowej:W yjaœnianie istoty szkolenia
modu³owego opartego na koncepcji modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES)– JS.03

Nazwa jednostkimodu³owej– numerkolejny jednostkimodu³owej:Projektowanie modu³owego
programu szkolenia zawodowego – JM.02

Nazwa zawodu/stanowiska pracy wg Klasyfikacjizawodów ispecjalnoœciMGiP – kod zawodu:
Nauczyciel/instruktor– 235102,235910,311105
Zakres pracy:Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
Obszarzawodowy:Us³ugiszkoleniowe

Strona: 1 z 1
Opracowa³:Zespó³autorskiInstytutu TechnologiiEksploatacjiw Radomiu
W skazówkidla ucznia:
1.W ymagania wejœciowe
Jednostka szkoleniowa jestrealizowana jako pierwsza w ramach jednostkimodu³owej.Nie wymaga podbudowy
z zakresu treœciinnych jednostek modu³owych/szkoleniowych objêtych kursem.Je¿eliju¿ tê problematykê pozna³eœ/
/pozna³aœ wczeœniejw jakimœ zakresie,to ta jednostka szkoleniowa zweryfikuje Twoje dotychczasowe doœwiadczenia,uporz¹dkuje je oraz zaktualizuje stan wiedzy dotycz¹cy koncepcjiszkolenia z wykorzystaniem modu³ów umiejêtnoœcizawodowych.

2.Cele szkolenia
Po zrealizowaniu tejjednostkiszkoleniowejbêdzieszumia³/umia³a:scharakteryzowaæ podstawowe cechy
metodologiiMES – modu³ów umiejêtnoœcizawodowych,wskazuj¹c na doœwiadczenia polskie w tym zakresie
zzachowaniem terminologiiipojêæ w³aœciwych dla tejmetodologii. W trakcie zajêæ uzyskasznw.umiejêtnoœci
poprzedzaj¹ce osi¹gniêcie celu:
– pos³ugiwanie siê podstawowymipojêciamiiterminamidotycz¹cymimetodologiimodu³ów umiejêtnoœcizawodowych;
– wyjaœnianie istoty ispecyfikiszkolenia opartego na modu³ach umiejêtnoœcizawodowych;
– okreœlanie podstawowych ró¿nic pomiêdzy szkoleniem tradycyjnym a modu³owym;
– pos³ugiwanie siê przyk³adowymidokumentacjamiszkoleñ modu³owych opracowanymiw projekcie TOR#9 –
Szkolenie Doros³ych.

3.Metody nauczania iuczenia siê
Zajêcia w pocz¹tkowejfazie organizowane s¹ w formie wyk³adu po³¹czonego zpokazem foliogramów,które otrzymasz
do w³asnego u¿ytku.W drugiejczêœcizajêæ szkoleniowych przewidywane jestwykonanie æwiczenia,które bêdziesz
realizowa³w zespole zinnymiuczestnikamiszkolenia.Szczegó³y na ten tematzawarte s¹ w instrukcjido æwiczenia,
która jestw zestawie materia³ów jakie otrzyma³eœ/otrzyma³aœ.Po wykonaniu æwiczenia przewidywana jestdyskusja,
w którejmo¿eszrównie¿uczestniczyæ dziel¹c siê zinnymipogl¹dami,wra¿eniamiioczekiwaniami.W ka¿dym momencie realizacjizajêæ mo¿eszzadawaæ pytania prowadz¹cemu,jeœliodczuwa³bêdziesztak¹ potrzebê.

4.Sposoby oceniania
Zajêcia,w których uczestniczysz,nie s¹ oceniane w klasyczny sposób w skali1-6.Po zrealizowaniu jednostkiszkoleniowejbêdzieszmóg³oceniæ siê sam na podstawie listy kontrolnejnazywanej„sprawdzian postêpów”. Ten sam
sprawdzian bêdzie wype³nia³równie¿nauczycielobserwuj¹c Twoje poczynania iaktywnoœæ w trakcie zajêæ.Jeœlicoœ
sprawiaæ bêdzie Citrudnoœæ,komunikujto prowadz¹cemu,a uzyskaszdodatkow¹ pomoc.

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...
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Aneks 3
Wykaz literatury i materia³y ród³owe dla autorów
modu³owych programów nauczania37
Aneks zawiera opisy bibliograficzne ogólnodostêpnych, polskojêzycznych
publikacji dotycz¹cych kszta³cenia i szkolenia modu³owego, które pojawi³y siê na przestrzeni ostatniej dekady.
l

publikacje ksi¹¿kowe

(K);

l

materia³y konferencyjne

(MK);

l

materia³y szkoleniowe

(MS).

37
Na podstawie: Symela K. (red.): Skutecznoæ kszta³cenia modu³owego w Polsce w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej, ITeE, Radom 2001.
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W YDAW NICTW A ZW ARTE
1

K

2

MK

3

K

4

K

5

MK

6

Problemy kszta³cenia ustawicznego w pracach MCNEMT.Praca zbiorowa.Miêdzyresortowe
Centrum Naukowe EksploatacjiMaj¹tku Trwa³ego (obecnie InstytutTechnologiiEksploatacji),
Radom,1992 r.,s.47.
Opracowanie jestzbiorem referatów pracowników MCNEMT na IV EuropejskiKongres Kszta³cenia Ustawicznego,który odby³siê 5-9 paŸdziernika 1992 r.w Warszawie.Materia³y s¹ poœwiêcone tematyce
kszta³cenia ustawicznego w zak³adzie pracy,potrzebom doskonalenia nauczycieliszkó³zawodowych,
zak³adowemu systemowikszta³cenia iprzekwalifikowania kadreksploatacyjnych.Natomiastw artykule
„Przysz³oœæ programowa kszta³cenia iszkolenia ustawicznego w œwietle doœwiadczeñ nad opracowaniem
nowych dokumentacjiprogramowych” K.Symela po raz pierwszy przedstawi³koncepcjê modu³owego
projektowania treœcikszta³cenia zawodowego.
System standardów kwalifikacjizawodowych.Miedzeszyn 10-11 grudnia 1993 r.Biuro Koordynacji
iKszta³cenia Kadr.
G³ównym celem konferencjiby³o przedstawienie podstaw teoretycznych (psychologicznych ipedagogicznych)
procesu modelowania istrukturyzacjiczynnoœci iumiejêtnoœcizawodowych orazanaliza stosowanych rozwi¹zañ metodologicznych,organizacyjnych iprawnych.Tematyka czêœcipraktycznejkonferencjikoncentrowa³a siê wokó³zagadnieñ,tj.:formu³owanie wielopoziomowych celów kszta³cenia zawodowego jako wynik
analizy przebiegu czynnoœcipoznawczych iprzyjêtych taksonomiicelów kszta³cenia,opisy umiejêtnoœcizawodowych odpowiadaj¹ce wielopoziomowym celom kszta³cenia,struktura itreœæ standardów stosowanych w
ró¿nych krajach orazuwarunkowañ organizacyjnych iprawnych funkcjonowania standardów kwalifikacjizawodowych.Autoramidziewiêciu referatów bylipracownicy naukowizPolskiorazekspercizFrancji,Holandii
iAnglii. Znaczna czêœæ referatów by³a poœwiêcona praktycznym rozwi¹zaniom w systemach standaryzacji
kwalifikacjizawodowych w krajach europejskich.Opracowaniom ztego zakresu towarzyszy³y równie¿informacje o podejœciu modu³owym do kszta³cenia zawodowego.
ChroscielE.,Plumbridge W .:Podrêcznik do modu³owych szkoleñ umiejêtnoœcizawodowych,
Ministerstwo Pracy iPolitykiSocjalnej,W arszawa,1994 r.,s.199.
Publikacja przygotowana przezMinisterstwo Pracy iPolitykiSocjalnejw Warszawie we wspó³pracy zMiêdzynarodow¹ Organizacj¹ Pracy w Genewie w ramach realizacjiprojektu finansowanego zpo¿yczkiBanku Œwiatowego pt.„Promocja Zatrudnienia iRozwójS³u¿b Zatrudnienia”,komponentTOR # Szkolenie Doros³ych.
Jestto podrêcznik przeznaczony dla osób profesjonalnie zajmuj¹cych siê szkoleniamizawodowymi,które
chcia³y zaadaptowaæ filozofiê kszta³cenia modu³owego do opracowania irealizacjiprogramów szkoleñ zawodowych.Podrêcznik sk³ada siê zoœmiu rozdzia³ów,w których przedstawiono koncepcjê szkolenia MES
(Modu³y UmiejêtnoœciZawodowych)iich zastosowania do szkoleñ,procedurê przygotowania programów
szkoleniowych oraz pakietów edukacyjnych,zasady szkolenia,doradztwo dla instruktorów orazosób szkolonych,narzêdzia badawcze do oceny szkoleñ orazobjaœnienia do stosowanejterminologiiw szkoleniu MES.
Kszta³cenie modu³owe,Kwieciñska-Ga³kowska M.,Sikorska J.,Symela K.(red.)Zarz¹d G³ówny
Zwi¹zku Zak³adów Doskonalenia Zawodowego,W arszawa 1994 r.,s.114,
Ksi¹¿ka jestzbiorem artyku³ów o charakterze informacyjnym oraz publicystycznym.Zawiera zasady projektowania kszta³cenia idoskonalenia zawodowego doros³ych opartego o koncepcjê modu³ów kwalifikacyjnych.Jestg³osem w dyskusjinad opracowaniem,przystosowanego do realiów polskich elastycznego,
otwartego systemu nabywania kwalifikacjizawodowych,ich doskonalenia iuzupe³nienia oraz rekwalifikacji.
Publikacja jestprzeznaczona dla organizatorów,nauczycieliiinstruktorów w oœrodkach kszta³cenia zawodowego,nauczycieliszkó³zawodowych oraz urzêdów pracy.
Kszta³cenie modu³owe.Szczecin 10-11 marca 1994 r.,s.189.W ydawnictwo Naukowe
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego,Szczecin
Opracowanie zawiera referaty Miêdzynarodowejkonferencjipt.„Kszta³cenie modu³owe”iprzedstawia aktualne
problemy idorobek w zakresie tworzenia systemu kszta³cenia modu³owego w Anglii,Danii,Niemczech iPolsce.Zebrane materia³y mog¹ u³atwiæ prace zwi¹zane zopracowaniem iwdro¿eniem modu³owego systemu
kszta³cenia w Polsce.
Symela K.:W skazania metodyczne do projektowania modu³owych programów nauczania.
Miêdzyresortowe Centrum Naukowe EksploatacjiMaj¹tku Trwa³ego,Radom,1994 r.,s.55.
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Publikacja zawiera podstawowe pojêcia idefinicje zzakresu kszta³cenia modu³owego,podstawy konstruowania modu³owych programów nauczania orazstrukturê dokumentacjiprogramowej.
Modele podrêcznika do multimedialnego kszta³cenia zawodowego.W arszawa 28 wrzeœnia 1995 r.
InstytutTechnologiiEksploatacji, Radom,s.136.
Wydawnictwo jestzbiorem artyku³ów poœwiêconych opracowaniu modelu nowoczesnego podrêcznika multimedialnego jako niezbêdnego elementu pakietu edukacyjnego w kszta³ceniu modu³owym.Wydawnictwo powsta³o w ramach projektu badawczego KBN nr1 HO1F 032 08 istanowikontynuacjê prac prowadzonych
przezprof.J.Skrzypczaka w zakresie tworzenia podrêczników audiowizualnych ikompleksowo obudowanych.
Bednarczyk H.:Zadania zawodowe ikszta³cenie mechaników.InstytutTechnologiiEksploatacji,
Radom,1996 r.,s.376.
W monografiiprzedstawiono œrodowisko pracy izadania zawodowe orazsystem kszta³cenia mechaników.Na
podstawie analizy treœcipracy iprognozwyodrêbniono podstawowe umiejêtnoœcidla zawodu,ogólnozawodowe treœcikszta³cenia zawodowego orazzaproponowano strukturê modu³ów ijednostek modu³owych.
Przedstawiono koncepcjê wielopoziomowego elastycznego modu³owego modelu kszta³cenia mechaników.
Ksi¹¿ka mo¿e byæ przydatna doradcom zawodowym,metodykom,nauczycielom orazuczniom istudentom,
którzy wybralizawód mechanika.
Kramek Z.:Pakiety edukacyjne w kszta³ceniu zawodowym.InstytutTechnologiiEksploatacji,
Radom,1996 r.,s.94.
W opracowaniu przedstawiono propozycje zzakresu rozwi¹zañ modelowych pakietów edukacyjnych,zasad
ich projektowania ikonstruowania zuwzglêdnieniem wymagañ procesu dydaktycznego.Okreœlono korzyœci
wynikaj¹ce ze wspomagania procesu nauczania-uczenia siê pakietamiedukacyjnymi,stanowi¹cymiobudowê
dydaktyczn¹ modu³owych programów nauczania.Ksi¹¿ka jestprzeznaczona dla autorów programów modu³owych,nauczycieliopracowuj¹cych materia³y dydaktyczne,pracowników naukowych orazinstytucjiprowadz¹cych dzia³alnoœæ edukacyjn¹.
Baraniak B.(red.)Dobórtreœcikszta³cenia zawodowego.Tom I.InstytutBadañ Edukacyjnych,InstytutTechnologiiEksploatacji,W arszawa-Radom,1997 r.,s.317.
Ksi¹¿ka sk³ada siê zdwóch czêœci.W pierwszejczêœcizosta³y przedstawione teoretyczne podstawy doboru
treœcikszta³cenia,natomiastw drugiejpraktyka doboru treœcikszta³cenia zawodowego.Jejuk³ad orazzawartoœæ tematyczna zosta³a tak pomyœlana,aby autorom programów nauczania zaprezentowaæ pakietkoncepcji(metod),które znajduj¹ szerokie zastosowanie w krajach UniiEuropejskiejorazpromuj¹ce najnowsze krajowe koncepcje w tym zakresie.Jednym ztakich podejœæ s¹ programy o konstrukcjimodu³owej.Ksi¹¿ka
adresowana jestdo nauczycieliszkó³zawodowych,dla studentów kierunków pedagogicznych iœrodowisk
edukacyjnych,zainteresowanych edukacj¹ ustawiczn¹.Publikacja jestItomem zseriiwydawniczej
„Unowoczeœnianie kszta³cenia zawodowego"”.
Symela K.:Zasady wdra¿ania ioceny modu³owych programów szkolenia doros³ych.Ministerstwo
Pracy iPolitykiSpo³ecznej,W arszawa,1997 r.,s.200.
W ksi¹¿ce przedstawiono:uwarunkowania wdra¿ania modu³owych programów szkolenia doros³ych,koncepcjê
wdra¿ania programów modu³owych w instytucjach szkol¹cych,nowe funkcje kadry szkol¹cejorazzasady
przygotowania oprogramowania dydaktycznego.W aneksach do ksi¹¿kizawarto s³ownik terminów ipojêæ
orazprzyk³adowy pakietedukacyjny,testosi¹gniêæ inarzêdzia ewaluacyjne.Wydawnictwo zosta³o przygotowane
w ramach realizowanego przezDepartamentPolitykiRynku Pracy Ministerstwa Pracy iPolitykiSpo³ecznej
komponentu TOR # 9 „Szkolenie doros³ych”projektu „Promocja Zatrudnienia iRozwójS³u¿b Zatrudnienia”.
Informatoro programach modu³owych dla szkolenia zawodowego.Ministerstwo Pracy iPolityki
Spo³ecznej,W arszawa,1997 r.,s.169.
Informatorpe³nirolê przewodnika po dokumentacjiprogramów szkolenia zawodowego,adresowanego dla
osób doros³ych,bêd¹cych w dyspozycjiMinisterstwa Pracy iPolitykiSpo³ecznej,opracowanych w oparciu
o metodologiê Modu³ów UmiejêtnoœciZawodowych (MES).Informatorsk³ada siê ztrzech czêœci.W pierwszejprzedstawiono opis struktury dokumentacjiprogramowych orazobszary zawodowe,dla których opracowano programy.Czêœæ druga zawiera zestawienie jednostek modu³owych dla 21 obszarów zawodowych.
W czêœcitrzeciejznajduje siê lista instytucjiwiod¹cych dla TOR # 9 ilista instytucjiszkoleniowych,
uczestnicz¹cych w tym projekcie.
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Symela K.(red.)W dra¿anie iewaluacja treœcikszta³cenia zawodowego Tom III.InstytutBadañ
Edukacyjnych,InstytutTechnologiiEksploatacji,W arszawa-Radom,1998 r.,s.311.
W publikacjiopisano podstawowe elementy sk³adaj¹ce siê na kompleks czynnoœciorganizacyjno-metodycznych w odniesieniu do prac przygotowawczych,zwi¹zanych zuruchomieniem,realizacj¹ iewaluacj¹ programów kszta³cenia zawodowego,w tym programów kszta³cenia iszkolenia zawodowego o budowie modu³owej.
Przedstawiono koncepcjê systemu kontroliizapewnienia jakoœcikszta³cenia jako ofertê do wykorzystania
przezszko³y idecydentów oœwiatowych.Publikacja jestIIItomem zseriiwydawniczej„Unowoczeœnianie
kszta³cenia zawodowego”.
Symela K.:Rozwójprogramów ikoncepcjikszta³cenia modu³owego.Krajowe Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa iObszarów W iejskich – Dzia³Oœwiaty iW spó³pracy Naukowej.Brwinów,1999
r.,s.31.
W materia³ach przedstawiono istotê kszta³cenia modu³owego,omówiono kryteria modu³owoœciprogramów
nauczania orazprocesu kszta³cenia.Przedstawiono zalety kszta³cenia zawodowego opartego o modu³owy
podzia³treœci.Na przyk³adzie prac wykonanych w ramach projektu TOR # 9 Szkolenie Doros³ych omówiono
wykorzystanie Modu³ów UmiejêtnoœciZawodowych przezinstytucje oferuj¹ce us³ugiszkoleniowe.Materia³y
dydaktyczne przeznaczone by³y dla uczestników kursu doskonalenia zawodowego nauczycieli„Metodyka
konstruowania irealizowania programów nauczania zzakresu ekologiiiochrony œrodowiska”.
OrnatowskiT.,FigurskiJ.:Praktyczna nauka zawodu.InstytutTechnologiiEksploatacji,Radom
2000 r.,s.382.
W ksi¹¿ce przedstawiono cele kszta³cenia zawodowego,zasady nauczania imetody kszta³cenia praktycznego,
œrodkidydaktyczne orazsposoby kontroliioceny procesu nauczania praktycznego.W czêœcipoœwiêconej
metodom nauczania przedstawiono mo¿liwoœcizastosowania w kszta³ceniu praktycznym rozwi¹zañ zmodularyzowanych opartych na koncepcjiMOP-MES.Publikacja jestpolecana nauczycielom zajêæ praktycznych realizowanych w formach szkolnych ipozaszkolnych.Mo¿e byæ równie¿wykorzystana jako podrêcznik w procesie nauczania idoskonalenia nauczycielikszta³cenia zawodowego.
Brejnak A.,Strojna E.:Projektowanie modu³owych programów kszta³cenia zawodowego w formie
kursowejiszkolnej.Poradnik.Ministerstwo Pracy iPolitykiSpo³ecznej,2000 r.,s.115.
W ksi¹¿ce przedstawiono istotê kszta³cenia modu³owego,zasady projektowania irozwi¹zania praktyczne przygotowanych programów szkolenia kursowego opartych na metodologiiMES orazwykorzystanie tejmetodologiido opracowywania programów nauczania dla szkó³zawodowych.Przedstawiono propozycjê realizacji
zajêæ dydaktycznych orazprzygotowywania materia³ów dydaktycznych w formie pakietów edukacyjnych.Materia³y stanowi¹ cenn¹ pomoc dla organizatorów kszta³cenia zawodowego itwórców modu³owych programów
nauczania.
Symela K.:Konstruowanie modu³owych programów kszta³cenia zawodowego.InstytutTechnologii
Eksploatacji,Radom 2000 r.,s.210.
W ksi¹¿ce przedstawiono zarys metodologiikonstruowania programów nauczania dla zreformowanejszko³y
zawodowej.Charakteryzuje ona zbiórza³o¿eñ,metod iprocedurpostêpowania,oparty na zagranicznych ipolskich doœwiadczeniach,umo¿liwiaj¹cy zaprojektowanie zmodularyzowanych treœcikszta³cenia zawodowego.
Zaproponowana struktura modu³owego programu nauczania ³¹czy tradycyjne podejœcie do tworzenia programów zmetodologi¹ tzw.Modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (Modules ofEmployable Skill-MES),stosowan¹ przezMiêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy iempirycznie zweryfikowan¹ w warunkach polskich przez
Ministerstwo Pracy iPolitykiSpo³ecznejw ramach projektu TOR#9 -Szkolenie doros³ych.Przedstawione
propozycje rozwi¹zañ nale¿y traktowaæ jako pomoc metodyczn¹ dla autorów modu³owych programów nauczania dla zmieniaj¹cejsiê szko³y zawodowej.Jestprób¹ ujednolicenia iusystematyzowania pojêæ,zasad
iprocedurkonstruowania programów nauczania o budowie modu³owejw systemie szkolnym.
Eksperymentpedagogiczny.Modu³owe programy nauczania w kszta³ceniu zawodowym.Modelujednoliconego egzaminu zawodowego.J.Figurski,K.Symela (red.).InstytutTechnologiiEksploatacji,
Radom 2001 r.,s.491.
Publikacja jestefektem realizacjiw latach 1996-2000 eksperymentu pedagogicznego Ministerstwa Edukacji
Narodowej,polegaj¹cego na wdro¿eniu w szko³ach zawodowych programów nauczania o budowie modu³owej,opracowanych w Programie PHARE UPET/IMPROVE.
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W eksperymencie uczestniczy³y 44 szko³y,716 nauczycielioraz6 273 absolwentów w 27 zawodach.
W ksi¹¿ce przedstawiono za³o¿enia metodologiczne eksperymentu,omówiono cechy programów modu³owych
iprocesu kszta³cenia w œwietle badañ orazmodele dokumentacjiprogramowych o budowie modu³owej
realizowane w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych.Opublikowano wynikibadañ efektywnoœcikszta³cenia
w 27 zawodach oraz losów iprzydatnoœcizawodowejabsolwentów w 7 zawodach.W ksi¹¿ce zamieszczono
procedurê izadania zprzeprowadzonego,po raz pierwszy w kraju,ujednoliconego egzaminu znaukizawodu w zawodach:œlusarz,krawiec,elektryk orazsprzedawca.Przedstawione doœwiadczenia ipropozycje rozwi¹zañ nale¿y traktowaæ jako pomoc metodyczn¹ dla autorów modu³owych programów nauczania,organizatorów kszta³cenia iszkolenia zawodowego orazinnych osób zainteresowanych t¹ problematyk¹.
Zarys metodologiikonstruowania modu³owego programu nauczania dla zawodu (kier.Symela K.).
Krajowy Oœrodek W spierania EdukacjiZawodowej,W arszawa 2001 r.,s.46
Prezentowany materia³nie pretenduje do miana pe³nejmetodologii,bowiem ta wymaga prowadzenia pog³êbionych badañ teoretycznych iempirycznych.Obejmuje zarys metodologiikonstruowania modu³owych programów nauczania dla szko³y zawodowejna podbudowie gimnazjum.Zespó³autorskisformu³owa³zbióruniwersalnych za³o¿eñ,metod iprocedurpostêpowania,które umo¿liwiaj¹ zaprojektowanie modu³owego programu nauczania dla dowolnego zawodu.Liczne przyk³ady dotycz¹ce zawodów grupy budowlaneju³atwiaj¹
potencjalnym autorom modu³owych programów dla innych zawodów projektowanie oryginalnych rozwi¹zañ.
Skutecznoœæ kszta³cenia modu³owego w Polsce w systemie szkolonejipozaszkolnejedukacji
zawodowej.Symela K.(red.).InstytutTechnologiiEksploatacji,Radom 2001 r.,s.206
Ksi¹¿ka stanowibilans doœwiadczeñ badawczych idydaktycznych wielu œrodowisk edukacjizawodowej
w Polsce.Jestprzeznaczona dla organizatorów kszta³cenia zawodowego,dyrektorów,nauczycieli,metodyków,
a tak¿e studentów kierunków pedagogicznych,którzy zechc¹ podj¹æ trud projektowania,realizacjiiewaluacji
programów nauczania o konstrukcjimodu³owej.W poszczególnych rozdzia³ach omówiono podstawy teoretyczno-metodyczne orazorganizacyjno-dydaktyczne zastosowania kszta³cenia modu³owego w systemie szkolnym ipozaszkolnym edukacjizawodowej.Publikacja dofinansowana przezKomitetBadañ Naukowych – projektbadawczy nr1H01F 012 19,pt.„Teoretyczno-metodyczne podstawy doboru irealizacjizmodularyzowanych treœcikszta³cenia zawodowego”.
Ocena potrzeb szkoleniowych.Praktyczne metody inarzêdzia.(Jacyniuk M.red.polska)Instytut
TechnologiiEksploatacji,Radom 2003 r.,s.82
Publikacja przedstawia przegl¹d stosowanych podejœæ do oceny potrzeb szkoleniowych poprzezomówienie
g³ównych typów potrzeb szkoleniowych izaproponowanie praktycznych metod inarzêdziich okreœlania i
analizy,na pierwszym etapie cyklu szkoleniowego,w ramach systemu reguluj¹cego szkolenie lub w ramach
instytucjiszkoleniowej.Przedstawione równie¿zosta³y metody inarzêdzia,jakie nale¿y stosowaæ dla okreœlenia ianalizy potrzeb szkoleniowych w ramach organizacji.Przegl¹d zosta³przygotowany przezMiêdzynarodowe Centrum Szkoleniowe MOP w celu pomocy w okreœleniu ram pojêciowych Projektu Leonardo da Vinci
„EuropejskiBank Rozwoju Modu³owych Programów iTechnologiiEdukacyjnych – EMCET de Bank”oprzez
zaproponowanie praktycznych metod inarzêdzi,które mog¹ byæ adaptowane istale wzbogacane dla zaspokajania potrzeb obecnych iprzysz³ych partnerów w ramach Projektu.Publikacja jestw wydana w wersjijêzykowejpolskiejiangielskiej.
Kszta³cenie iszkolenie modu³owe dla rynku pracy.ProjektLeonardo da Vinci.Symela K.(red.).
InstytutTechnologiiEksploatacji,Radom 2003 r.,s.177
W publikacjidokonano próby interpretacji terminów „modularyzacja”oraz„modu³owy program nauczania”
zwykorzystaniem doœwiadczeñ europejskich orazMiêdzynarodowejOrganizacjiPracy.Okreœlono relacje,jakie
zachodz¹ miêdzy stosowaniem tego pojêcia w ró¿nych dziedzinach technikioraznaukach spo³ecznych zukierunkowaniem na pedagogikê pracy.Scharakteryzowano koncepcje konstruowania programów nauczania z
wykorzystaniem tzw.modu³ów umiejêtnoœcizawodowych (MES -Modules Employable Skills) orazpodejœcie
kompetencyjne (CBT – Competence Based Training),które zosta³o przetestowane na przyk³adzie szkolenia
pierwszejgrupy trenerów polskich zOœrodka Kszta³cenia iDoskonalenia KadrITeE w Radomiu orazprzedstawicieliszkó³zawodowych icentrów kszta³cenia ustawicznego w ramach projektu Leonardo da Vinci„EuropejskiBank Rozwoju Modu³owych Programów iTechnologiiEdukacyjnych – EMCET de Bank”.Publikacja
jestw wydana w wersjijêzykowejpolskiejiangielskiej.
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EuropejskiBank Rozwoju Modu³owych Programów iTechnologiiEdukacyjnych – Integracja iwspó³praca w obszarze kultury iedukacji.Symela K.(red.).InstytutTechnologiiEksploatacji,Radom
2003 r.,s.254
Publikacja zosta³a przygotowana w projekcie Leonardo da Vincipn.„EuropejskiBank Rozwoju Modu³owych
Programów iTechnologiiEdukacyjnych”European Bank forthe DevelopmentofModularCurricula and
EducationalTechnologies – EMCET de Bank)istanowiuzupe³nienie do przeprowadzonejw dniu 27.11.2003
r.w Instytucie TechnologiiEksploatacjiw Radomiu miêdzynarodowejkonferencjipodsumowuj¹cejrealizacjê
projektu.W czêœcipierwszej publikacjiuwaga zosta³a skupiona na scharakteryzowaniu projektu przez
pryzmatopisu partnerstwa orazg³ównych jego rezultatów.Natomiastczêœæ druga – stanowiudokumentowanie wyst¹pieñ plenarnych ipanelowych,jakie mia³y miejsce w trakcie konferencji.Uzupe³nienie stanowi¹
aneksy,które pokazuj¹,jak szerokijestkr¹g oddzia³ywania rezultatów projektu,które zjednejstrony ilustruj¹
przyk³ady dobrych praktyk w zakresie organizacjiiusprawniania jakoœcikszta³cenia iszkolenia modu³owego,
zdrugiejzaœ wnosz¹ pokaŸny wk³ad do rozwoju systemu modu³owych us³ug edukacyjnych na polskim ieuropejskim rynku pracy.Teksty zebrane w publikacjis¹ w jêzyku polskim iangielskim.
Koncepcja szkolenia modu³owego w edukacjiustawicznejw kontekœcie budowy spo³eczeñstwa
opartego na wiedzy.Pakietmateria³ów dydaktyczno-metodycznych dla uczestników seminarium.
Koprowska D.(red.).ProjektPHARE 2000 – Krajowy System Szkolenia Zawodowego.Ministerstwo
Gospodarki,Pracy iPolitykiSpo³ecznej,2003 r.,s.242.
Publikacja przygotowana zosta³a w ramach projektu PHARE 2000 (nrPL.0003.11)w Dzia³aniu 3 – „Opracowanie iupowszechnianie modu³owych programów szkolenia zawodowego,opartych na MOP-owskiejkoncepcjiModu³ów Umiejêtnoœcizawodowych (ang.MES)”na u¿ytek uczestników 8 seminariów,które odby³y
siê w wrzeœniu 2003 r.iswym zasiêgiem objê³y przedstawicieliwszystkich województw.W opracowaniu
przedstawiono aktualnie obowi¹zuj¹cy modeldokumentacjimodu³owych szkoleñ zawodowych orazprzyk³ady
dobrych praktyk w realizacjiprogramów szkoleñ modu³owych realizowanych w projekcie TOR#9.
Rynek pracy.Numerspecjalny,Ministerstwo Gospodarki,Pracy iPolitykiSpo³ecznej,grudzieñ 2003
r.,s.268
Specjalny numer„Rynku Pracy” stanowipodsumowanie realizacjiprojektu PHARE 2000 -Krajowy System
Szkolenia Zawodowego orazpoœwiêca uwagê problemom edukacjiustawicznejw Polsce w kontekœcie
doœwiadczeñ wybranych krajów UniiEuropejskiej.Zamieszczone w publikacjiopracowania s¹ efektem analiz,
dyskusjiiporównañ w wymiarze miêdzynarodowym ijednoczeœnie pos³u¿y³y jako propozycje do nowej
ustawy o promocjizatrudnienia iinstytucjach rynku pracy.
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PUBLIKACJE W CZASOPISMACH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Rynek Pracy 6/93 s.41
KwiatkowskiS.M.:Modu³y kwalifikacyjne w procesie dokszta³cania idoskonalenia zawodowego.
Pedagogika Pracy 21/3,1993 s.101
Symela K.:Modu³owe programy kszta³cenia zawodowego -zarys problematyki.
Edukacja Doros³ych 3/94 s.15
Bednarczyk H.:Otwarty modu³owy system kszta³cenia ustawicznego kadreksploatacyjnych
Edukacja Doros³ych 1/95 s.61
CiczkowskiW.:Pedagogiczne kszta³cenie nauczycieliw ujêciu modu³owym.
Edukacja Doros³ych 2/95 s.34
Jackiewicz-Sikorska J.:Programy modu³owe wstêpem do nowoczesnego kszta³cenia doros³ych.
Pedagogika Pracy 25,1995 s.84
Symela K.:Za³o¿enia blokowo-modu³owejstruktury programów nauczania szkó³zawodowych.
Pedagogika Pracy 26-27,1995 s.293
Sagan T.,SalamonowiczT.:O pracach nad systemem modu³owego kszta³cenia mechaników.
Pedagogika Pracy 26-27,1995 s.138
Symela K.:Teoretyczne podstawy modularyzacjitreœcikszta³cenia zawodowego.
Pedagogika Pracy 26-27,1995 s.82
GoŸliñska E.:Kszta³cenie modu³owe w systemie edukacjinarodowej.
Pedagogika Pracy 28,1996 s.105
FigurskiJ.:Konstrukcja podrêcznika multimedialnego ijego przydatnoœæ w kszta³ceniu zawodowym.
Pedagogika Pracy 28,1996 s.52
CichowskiA.,Strojna E.:MES -modu³owe podejœcie do szkolenia zawodowego.
Edukacja Doros³ych 3/96 s.89
Symela K.,Kramek Z.:Wdra¿anie modu³owych programów szkolenia doros³ych w projekcie MPiPS
TOR#9.
Edukacja Doros³ych 2/97 s.59
Bednarczyk H.:Wielopoziomowy elastyczny system ustawicznego kszta³cenia zawodowego.
Pedagogika Pracy 30,1997 s.42
Cichy J.,Kowalczyk B.:Modu³owy system kszta³cenia w radomskich szko³ach zawodowych.
Pedagogika Pracy 30,1997 s.31
Jeruszka U.:Standaryzacja kwalifikacjizawodowych a modu³owe programy.
Pedagogika Pracy 32,1998 s.48
Symela K.:Badania w kszta³ceniu modu³owym.
Edukacja Doros³ych 2/98 s.54
WiedwiczL.W.:Kszta³cenie modu³owe w szko³ach odzie¿owych.
Edukacja Doros³ych 3/98 s.49
Bochniak M.,Zawodnik P.:Badanie efektywnoœcikszta³cenia modu³owego.
Edukacja Doros³ych 3/98 s.71
Kramek Z.:Przygotowanie pakietów edukacyjnych iwyposa¿enia dydaktycznego.
Edukacja Doros³ych 2/99 s.186
Jackiewicz-Sikorska J.:Programy modu³owe jako istotny elementelastycznego systemu kszta³cenia
zawodowego w edukacjidoros³ych.
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21

22

23

24
25
26
27
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Edukacja Doros³ych 2/99 s.197
Wêglowska M.:Kszta³cenie systemem modu³owym w obszarze zawodowym:rachunkowoœæ,
ksiêgowoœæ,finanse.
Pedagogika Pracy 35,1999 s.106
Strojna E.:Przygotowanie modu³owego programu szkolenia zawodowego w systemie MES doœwiadczenia polskie.
Pedagogika Pracy 37,2000 s.119
SerdyñskiA.:Systemowe monitorowanie modu³owego programu kszta³cenia z wykorzystaniem
procedurewaluacji.
Pedagogika Pracy 37,2000 s.62
FigurskiJ.,WoŸniak I.:Efektywnoœæ realizacjiprogramów nauczania o budowie modu³owej.
Pedagogika Pracy 38,2001 s.120
Symela K.:Modularyzacja treœcikszta³cenia zawodowego w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
Edukacja Ustawiczna Doros³ych 1/2002,s.48-52
Symela K.,Sad³owska A.:Karta porozumienia -Polska Sieæ Kszta³cenia Modu³owego.
Edukacja Ustawiczna Doros³ych 3/2002 s.65
ReicheltW.,Hensge K.:Wirtualne forum dla szkoleniowców (t³.J.Religa)
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Aneks 4
Lista programów szkoleñ modu³owych opracowanych
w projekcie TOR #9  Szkolenie Doros³ych
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Obszar Nazwa ikod zawodu
zawodowy
wg klasyfikacji

1
1.
Spawanie

1.
Spawanie

2.
Mechanika
pojazdowa

3.Elektryka
ielektronika samochodowa

4.Elektroenergetyka
ielektronika przemys³owa

2
Spawacz rêczny
³ukiem elektrycznym
(721203)

Numerinazwa zakresu pracy „Z”

3
Z-1 Spawanie ³ukowe elektrod¹ topliw¹ w os³onie
aktywnych chemicznie gazów – metod¹ MAG
Z-2 Spawanie ³ukowe elektrod¹ wolframow¹ w os³onie
gazów obojêtnych – metod¹ TIG
Z-3 Spawanie ³ukowe rêczne elektrodamizasadowymi
konstrukcjistatków
Z-4 Spawanie ³ukowe rêczne elektrod¹ otulon¹
Spawacz rêczny
Z-1 Spawanie ³ukowe elektrod¹ topliw¹ w os³onie
³ukiem elektrycznym
aktywnych chemicznie gazów – metod¹ MAG
(721203)
Z-2 Spawanie ³ukowe elektrod¹ wolframow¹ w os³onie
gazów obojêtnych – metod¹ TIG
Z-3 Spawanie ³ukowe rêczne elektrodamizasadowymi
konstrukcjistatków
Z-4 Spawanie ³ukowe rêczne elektrod¹ otulon¹
Spawacz rêczny
Z-5 Przecinanie palnikiem gazowym
gazowy (721202)
Z-6 Spawanie gazowe
Blacharzsamochodowy Z-1 Samochody osobowe idostawcze
(721303)
Lakiernik
Z-1 Samochody osobowe idostawcze
samochodowy
(714201)
Diagnosta
Z-1 Diagnostyka silnika
samochodowy
Z-2 Diagnostyka podwozia,uk³adu napêdowego i
(315201)
osprzêtu elektrycznego
Mechanik samochodów Z-1 Obs³uga przedsprzeda¿na iokresowa samochodów
osobowych (723105)
Elektromechanik
Z-1 Instalacje oœwietleniowe isygnalizacyjne
pojazdów
Z-2 Instalacje zasilania -pr¹dnice,alternatory,
samochodowych
akumulatory iregulatory
(724102)
Z-3 Instalacje zap³onowe
Z-4 Instalacje rozruchowe
Z-5 Instalacje iurz¹dzenia kontrolno-pomiarowe i
testuj¹ce
Z-6 Dodatkowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce,
sygnalizacyjne,steruj¹ce iklimatyzacyjne
Z-7 Uk³ady ABS ikontrolimocy silnika
Technik elektryk
Z-1 Przemys³owe instalacje elektryczne
(311302)
Z-2 Maszyny iurz¹dzenia elektryczne
Z-3 Uk³ady sterowania ikontroliw energetyce
przemys³owej
Z-4 Odbiornikienergiielektrycznej

Nr
wpisu
Data
do
rejestracji rejestru
„R”
4
5
1997.12.30 1
1997.12.30

2

1997.12.30

3

1997.12.30
1997.12.30

4
1

1997.12.30

2

1997.12.30

3

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

4
5
6
15

1997.12.30

16

1997.12.30
1997.12.30

17
18

1997.12.30

19

1997.12.30
1997.12.30

7
8

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

9
10
11

1997.12.30

12

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

13
26
27
28

1997.12.30

29
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1
2
4.Elektro- Technik elektronik
energetyka (311401)
ielektronika przemys³owa
Elektromontermaszyn
elektrycznych (724203)

5.Obs³uga
inaprawa
maszyn
rolniczych

6.CNC,
CAD-CAM

Mechanik – operator
pojazdów imaszyn
rolniczych (723306)
Mechanik instalator
urz¹dzeñ technicznych
w budownictwie
wiejskim (723310)

Operatorobrabiarek
sterowanych
numerycznie (821107)
Ustawiacz maszyn do
obróbkiskrawaniem
(722305)

7.Informa- Technik informatyk
tyka,kon- (312102)
serwacja
sprzêtu
komputerowego
8.Us³ugi Sekretarka (411101)
sekretarskie
9.Rachun- Ksiêgowy
kowoœæ, (samodzielny)
ksiêgowoœæ, (343201)
finanse

3
Z-1 Automatyka elektroniczna – elektroniczne urz¹dzenia
przemys³owe analogowe icyfrowe
Z-2 Automatyka elektroniczna – sterownikicyfrowe
Z-3 Automatyka elektroniczna – sterowniki
mikroprocesorowe
Z-4 Automatyka elektroniczna – sterownikiPLC
Z-1 Przekszta³canie energiielektrycznej
Z-2 Przekszta³canie energiipr¹du przemiennego na
energiê pr¹du sta³ego
Z-3 Przekszta³canie energiipr¹du sta³ego na energiê
pr¹du przemiennego
Z-4 Przekszta³canie pr¹du sta³ego
Z-5 Przekszta³canie pr¹du przemiennego
Z-1 Obróbka rêczna
Z-2 Obróbka mechaniczna
Z-3 Diagnostyka inaprawa aparatury ochrony roœlin
Z-4 Diagnostyka inaprawa urz¹dzeñ ch³odniczych do
mleka
Z-5 Diagnostyka inaprawa urz¹dzeñ udojowych
Z-6 Diagnostyka silników wysokoprê¿nych ci¹gników
rolniczych imaszyn samobie¿nych
Z-1 Operatortokarek sterowanych numerycznie
Z-2 Operatorfrezarek sterowanych numerycznie
Z-3 Operatorobrabiarek sterowanych numerycznie
Z-4 Ustawiacz-operatortokarek sterowanych
numerycznie
Z-5 Ustawiacz-operatorfrezarek sterowanych
numerycznie
Z-6 Ustawiacz-operatorobrabiarek sterowanych
numerycznie
Z-7 Technolog-programista tokarek sterowanych
numerycznie
Z-8 Technolog-programista frezarek sterowanych
numerycznie
Z-9 Technolog-programista obrabiarek sterowanych
numerycznie
Z-1 Naprawa ikonserwacja sprzêtu komputerowego

147

4
1997.12.30

5
30

1997.12.30
1997.12.30

31
32

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

33
34
35

1997.12.30

36

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

37
38
20
21
22
23

1997.12.30
1997.12.30

24
25

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

39
40
41
42

1997.12.30

43

1997.12.30

44

1997.12.30

45

1997.12.30

46

1997.12.30

47

1997.12.30

48

Z-1 Obs³uga szefa

1997.12.30

70

Z-1 Ksiêgowy ds.zapasów

1997.12.30

65

Z-2 Ksiêgowy ds.rozrachunków

1997.12.30

66
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1
2
9.Rachun- Ksiêgowy
kowoœæ, (samodzielny)
ksiêgowoœæ, (343201)
finanse
10.Handel Kierownik ma³ego
imarketing przedsiêbiorstwa w
handlu hurtowym i
detalicznym (131401)
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3
Z-3 Ksiêgowy ds.rachuby p³ac

4
1997.12.30

5
67

Z-4 Ksiêgowy ds.kosztów

1997.12.30

68

Z-5 Ksiêgowy bilansista

1997.12.30

69

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

71
72
73

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

74
75
76
77

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
103
104
105

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
88
89

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

90
91
92

Z-1 Przestrzeganie norm kultury zawodu
Z-2 Stosowanie przepisów prawa pracy
Z-3 Stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeñ w
dzia³alnoœcigospodarczej
Z-4 Prowadzenie korespondencjiw przedsiêbiorstwie
Z-5 Wykorzystanie metod negocjacjiw biznesie
Z-6 Dobórdoradców
Z-7 Planowanie iorganizowanie przedsiêbiorstwa
handlowego
Z-8 Kszta³towanie politykiproduktu
Z-9 Kszta³towanie politykicen
Z-10 Kszta³towanie programu promocyjnego przedsiêb.
Z-11 Kszta³towanie politykiitechnikisprzeda¿y
Z-12 Dokonywanie odbioru dostaw
Z-13 Przemieszczanie imagazynowanie towarów
Z-14 Obs³uga maszyn iurz¹dzeñ w handlu
Z-15 Stosowanie ewidencjikomputerowej
Z-16 Rozliczenie punktu sprzeda¿y detalicznej
Z-17 Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem
Kierownik ma³ego
Z-1 Kszta³towanie cech mened¿erskich
11.
Organizacja przedsiêbiorstwa w
Z-5 Wykorzystanie metod negocjacjiw biznesie
izarz¹dza- handlu hurtowym i
Z-2 Okreœlanie podstaw prawnych prowadzenia
nie ma³ymi detalicznym (131401) dzia³alnoœcigospodarczej
przedsiêZ-3 Podejmowanie decyzjimened¿erskich
biorstwami
Z-4 Analizowanie pozycjiprzedsiêbiorstwa na rynku
Z-8 Kszta³towanie politykiproduktu
Z-5 Kszta³towanie politykicen
Z-6 Organizowanie dystrybucjiproduktu
Z-10 Kszta³towanie programu promocyjnego przedsiêb.
Z-17 Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem
Z-7 Zarz¹dzanie finansamiprzedsiêbiorstwa
Z-8 Zastosowanie komputera w zarz¹dzaniu
Z-9 Sporz¹dzanie biznes planu
Z-1 Przestrzeganie norm kultury zawodu
12.
Kierownik ma³ego
Z-1 Stosowanie przepisów prawa pracy
Prowadze- przedsiêbiorstwa w
Z-2 Ocena mo¿liwoœciprowadzenia samodzielnej
nie w³asnej handlu hurtowym i
dzia³alnoœcigospodarczej
dzia³alnoœci detalicznym (131401)
Z-1 Przestrzeganie norm kultury zawodu
gospodarZ-3 Wykorzystanie komputera w firmie
czejisaZ-4 Okreœlanie podstaw prawnych prowadzenia
mozatruddzia³alnoœcigospodarczej
nienie
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1
2
13.
Rolnik upraw
Rolnictwo mieszanych
(611103)
14.
Technik ochrony
Ochrona œrodowiska(311209)
œrodowiska,
ekologia
15.
Hotelarstwo,
agroturystyka,
pensjonaty

Organizatorus³ug
hotelarskich (341404)
Recepcjonista
(422201)
Prowadz¹cy zak³ad hotelarski/gastronomiczny
(512104)
Pokojowa (w hotelu)
(913203)
Kucharz (512201)

16.
Catering-us³ugi
Kucharz (512201)
gastrono- Szefkuchni(512203)
miczne
Kelner (512302)
Bufetowy (barman)
(512301)
17.
Pilotwycieczek
Turystyka i (511301)
organizacja Przewodnik
podró¿y
turystyczny górski
(511302)
Przewodnik
turystyczny miejski
(511303)
Przewodnik
turystyczny terenowy
(511304)
18.
Murarz (712102)
Budownict- Tynkarz (713302)
wo ius³ugi Posadzkarz (713203)
budowlane Glazurnik (713201)
Tynkarz (713302)
19.
Monterinstalacji
Hydraulika wodoci¹gowych i
imonta¿ kanalizacyjnych
ruroci¹gów (713604)
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3

4
1997.12.30

5
130

Z-1 Gospodarka odpadami
Z-2 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
Z-3 Ochrona powietrza przed ha³asem idrganiami
mechanicznymi
Z-4 Uzdatnianie wody oraz oczyszczanie œcieków
Z-1 Planowanie iorganizowanie dzia³alnoœcihotelarskiej

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

131
132
133

1997.12.30
1997.12.30

134
117

Z-1 Obs³uga recepcji

1997.12.30

118

Z-1 Organizacja iobs³uga obiektu agroturystycznego,
pensjonatu

1997.12.30

119

Z-1 Utrzymanie porz¹dku iczystoœci

1997.12.30

120

Z-1 Wykonywanie zadañ w kuchnipod nadzorem
kucharza
Z-2 Samodzielne wykonywanie zadañ w kuchni
Z-1 Zarz¹dzanie funkcjonowaniem kuchniw zak³adach
gastronomicznych
Z-1 Samodzielne wykonywanie zadañ w sali
konsumpcyjnej
Z-1 Samodzielne wykonywanie zadañ w bufecie

1997.12.30

121

1997.12.30
1997.12.30

122
123

1997.12.30

124

1997.12.30

125

Z-1 Pilotwycieczek

1997.12.30

126

Z-2 Przewodnik górski

1997.12.30

127

Z-3 Przewodnik miejski

1997.12.30

128

Z-4 Przewodnik terenowy

1997.12.30

129

Z-1 Wykonywanie murowania ró¿nych elementów
budynków
Z-1 Roboty posadzkarskie

1997.12.30

49

1997.12.30

50

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

51
52
53
54

1997.12.30

55

Z-1 Uprawy mieszane

Z-1 Roboty tynkarskie wewnêtrzne izewnêtrzne
Z-1 Monterinstalacjiwodoci¹gowych zrurmiedzianych
Z-2 Monterinstalacjiwodoci¹gowych zrurstalowych
Z-3 Monterinstalacjiwodoci¹gowych zrurztworzyw
sztucznych
Z-4 Monterinstalacjikanalizacyjnej
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20.
Instalacje
C.O.
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2
Monterinstalacji
centralnego
ogrzewania iciep³ej
wody (713601)

3
Z-1 MonterinstalacjiCO iCWU niskotemperaturowejw
technologiirurstalowych
Z-2 MonterinstalacjiCO iCWU niskotemperaturowejw
technologiirurmiedzianych
Z-3 MonterinstalacjiCO iCWU niskotemperaturowejw
technologiirurztworzyw sztucznych
Z-4 Palacz kot³ów CO niskotemperaturowych opalanych
paliwem sta³ym

4
1997.12.30

5
56

1997.12.30

57

1997.12.30

58

1997.12.30

59

Z-5 Palacz kot³ów CO niskotemperaturowych opalanych
paliwem ciek³ym
Z-6 Palaczkot³ów CO niskotemperaturowych opalanych
paliwem gazowym
Monterinstalacji
Z-7Monteraparatury steruj¹cejikontrolno-pomiarowej
centralnego
kot³a CO
ogrzewania iciep³ej Z-8 Monterkot³ów CO do 100 st.C z urz¹dzeniami
wody (713601)
pomocniczymiiosprzêtem
Z-9 KonserwatorinstalacjiCO iCWU
21.
Szwaczka (743604)
Z-1 Szycie imonta¿ elementów odzie¿y
Krawiectwo Prasowaczka (rêczna) Z-1 Prasowanie iformowanie elementów odzie¿y i
(913303)
wyrobów gotowych
Krawiec (743304)
Z-1 Krawiec odzie¿y lekkiej
Krojczy (743501)
Z-1 Wykrawanie elementów odzie¿y

1997.12.30

60

1997.12.30

61

1997.12.30

62

1997.12.30

63

1997.12.30
1997.12.30
1997.12.30

64
135
136

1997.12.30
1997.12.30

137
138

Palacz kot³ów c.o.
wodnych rusztowych
(816204)
Palacz kot³ów c.o.
gazowych (816204)
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Aneks 5
Lista programów szkoleñ modu³owych opracowanych
w projekcie PHARE 2000

152

Lp.

Projekt Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego

NAZWA ZAWODU – kod
Nazwa programu

1. Murarz/tynkarz – 712102/713302
Wykonywanie robótmurarskich w zakresie stanu surowego
budynku
2. Posadzkarz/glazurnik – 713203/713201
Roboty posadzkarskie iglazurnicze
3. Malarz-tapeciarz – 714103
Roboty malarskie
4. Technolog robótwykoñczeniowych w budownictwie –
713901
Wykonywanie dociepleñ budynków
5. Monterizolacjibudowlanych – 713401
Roboty izolacyjne
6. Dekarz – 713101
Roboty dekarskie
7. Betoniarz-zbrojarz – 712202
Wykonywanie robótbetoniarskich izbrojarskich w budownictwie
8. Brukarz/kamieniarz – 712401/711301
Roboty brukarskie
9. Cieœla – 712301
Wykonywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych
budynku
St
10. olarz budowlany – 712302
Monta¿drzwiiokien
11. Uk³adacz nawierzchnidrogowych – 712404
Wykonywanie podbudów nawierzchnidrogowych oraz
nawierzchnizelementów brukarskich
12. Monterinstalacjiwodoci¹gowych ikanalizacyjnych –
713604
Roboty instalacyjne wodoci¹gowe ikanalizacyjne
13. Montersiecigazowych – 713703
Monta¿rurgazowych z polietylenu
14. Œlusarz/œlusarz narzêdziowy – 722204/722206
Wykonywanie przedmiotów u¿ytecznych zgodnie z dokumentacj¹
Spawac
z rêczny gazowy – 721202
15.
Spawanie rêczne acetylenowo-tlenowe materia³ów grupy
W 01
Spawacz rêczny ³ukiem elektrycznym – 721203
16.
Spawanie rêczne elektrod¹ otulon¹ materia³ów grupy W01
17. Operatormaszyn drogowych/operatorsprzêtu do robót
ziemnych – 833202/833204
Praca spycharkamio mocy silnika do 110 kW – klasa III
uprawnieñ

Stan liczbowy
Jedno- JednoCzas
stki
stki
Iloœæ
Autorzy
realizacji
modu³o- szkolestron
kursu
we
niowe
3

8

28

250

370

2

4

20

290

370

2

3

10

130

260

3

2

20

144

280

2

2

7

110

240

2

3

8

160

260

2

9

39

286

450

2

2

4

145

160

2

9

39

208

400

3

3

22

210

330

3

5

26

148

430

2

7

32

210

420

3

2

18

110

270

2

5

23

180

420

2

18

27

175

490

2

19

33

212

570

2

6

34

255

530
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18. Drwal/operatorpilarek do pozyskiwania tarcicy –
631101/814102
Pozyskiwanie iprzecieranie drewna okr¹g³ego
Operatorobrabiarek sterowanych numerycznie –
19. 821107
Operatorfrezarek sterowanych numerycznie
Operatorobrabiarek sterowanych numerycznie –
19. 821107
Operatortokarek sterowanych numerycznie
21. Operatorobrabiarek sterowanych numerycznie –
821107
Technolog programista iustawiacz
22. Operatorobrabiarek sterowanych numerycznie –
821107
Projektowanie z wykorzystaniem programów CAD,CAM,
WOP
23. Maszynista kot³a/palacz kot³ów c.o.gazowych –
816201/816204
Obs³uga kot³ów c.o.na gaziolejopa³owy
24. Monterinstalacjicentralnego ogrzewania iciep³ej
wody – 713601
Monta¿instalacjic.o.ic.w.zrurmiedzianych
25. Monterinstalacjiwentylacyjnych iklimatyzacyjnych –
713603
Monta¿instalacjiwentylacyjnych
26. Elektromonterinstalacjielektrycznych – 724301
Dobóriinstalowanie aparatury ³¹czeniowej,zabezpieczaj¹cej
irozdzielczejinstalacjielektrycznych
27. Monterinstalacjiiurz¹dzeñ telekomunikacyjnych –
725201
Instalacja ikonfiguracja sieciInternet
28. Monterinstalacjiiurz¹dzeñ telekomunikacyjnych –
725201
Instalacja ikonserwacja sieciRTV
29. Technik urz¹dzeñ audiowizualnych – 313118
Obs³uga sprzêtu audiowideo
30. Operatorsprzêtu komputerowego – 312201
Obs³uga sprzêtu komputerowego iurz¹dzeñ peryferyjnych
31. Administratorsieciinformatycznej – 213901
Administrowanie lokaln¹ sieci¹ komputerow¹
32. Projektantstron internetowych – 213202
HTML iCSS w projektowaniu stron internetowych
33. Grafik komputerowy – 311801
Zastosowanie grafikiw reklamie iwydawnictwach
34. Monterelektronik – 725107
Monta¿iuruchamianie sprzêtu komputerowego
35. Monterelektronik – 725107
Monta¿iuruchamianie kas fiskalnych
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3

7

21

194

230

3

3

13

96

200

3

10

33

176

530

3

9

32

191

440

3

8

40

150

500

2

9

27

200

550

2

14

42

180

620

2

8

23

150

490

3

5

27

180

350

2

8

25

220

490

2

8

25

200

480

3

4

14

147

420

3

5

20

131

590

2

4

19

134

310

3

2

15

121

220

3

5

34

180

450

2

8

30

224

540

2

8

24

194

390
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36. Operatorwprowadzania danych – 411301
Wprowadzanie danych zwykorzystaniem technologii
informatycznych
37. Technik mechatronik – 311990
Systemy pneumatyczne ielektropneumatyczne
38. Technik mechatronik – 311990
Systemy hydrauliczne ielektrohydrauliczne
39. Technik mechatronik – 311990
Sterowanie mikroprocesorowe
40. Technik mechatronik – 311990
Monta¿urz¹dzeñ mechatronicznych
41. Technik mechatronik – 311990
Przemys³owe systemy mechatroniki
42. Technik mechatronik – 311990
Serwis inaprawy systemów mechatronicznych
43. Diagnosta samochodowy – 315201
Przeprowadzanie badañ technicznych pojazdów na poziomie podstawowym
44. Diagnosta samochodowy – 315201
Diagnostyka elektrycznych ielektronicznych uk³adów
w pojazdach samochodowych
45. Diagnosta samochodowy – 315201
Europejskie normy kontrolijakoœcispalin (EOBD– poziom 1-4)
46. Diagnosta samochodowy – 315201
Systemy kontrolitrakcjiESP
47. Kierowca operatorwózków jezdniowych – 833401
Kierowanie ioperowanie wózkiem jezdniowym w transporcie wewn¹trzzak³adowym
48. Pracownik ochrony mienia iosób – 515902
Pracownik ochrony fizycznej– licencja pierwszego stopnia
49. Inspektorbezpieczeñstwa ihigieny pracy – 315202
Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem ihigien¹ pracy w organizacji
50. Maszynista maszyn offsetowych – 825102
Przygotowanie formy drukowejidrukowanie
51. Ksiêgowy – 343201
Prowadzenie ksiêgiprzychodów irozchodów zwykorzystaniem komputera
52. Ksiêgowy – 343201
Ksiêgowoœæ dla MŒP z wykorzystaniem komputera
53. Ksiêgowy – 343201
Ksiêgowy ds.p³ac irozliczeñ z ZUS
54. Ksiêgowy – 343201
Wykorzystanie komputera w ksiêgowoœci
55. Ksiêgowy – 343201
Ewidencja irozliczanie zobowi¹zañ podatkowych w jednostkach prowadz¹cych ksiêgihandlowe
56. Ksiêgowy – 343201
Roczna sprawozdawczoœæ finansowa w podmiocie gospodarczym

2

4

18

130

360

3

10

32

184

490

3

10

32

176

480

2

7

25

160

370

3

6

23

142

320

3

9

28

240

600

3

4

9

102

150

2

7

26

157

580

2

9

27

157

650

3

12

33

156

590

3

10

38

188

550

5

3

13

88

200

3

5

20

250

380

3

4

15

141

390

4

8

36

196

590

3

4

13

180

250

3

3

14

182

330

2

7

33

157

390

3

3

14

152

230

5

4

25

164

460

5

3

19

164
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57. Specjalista ds.rachunkowoœci– 241205
Sporz¹dzanie ianaliza bilansu,przygotowywanie
sprawozdañ finansowych
58. Doradca podatkowy – 241903
Prowadzenie ksi¹g podatkowych oraz sporz¹dzanie deklaracjiizeznañ podatkowych
59. Agentubezpieczeniowy – 341201
Obs³uga klienta
60. Kosztorysantbudowlany – 311201
Sporz¹dzanie kosztorysów robótbudowlanych wykonywanych w technologiitradycyjnej
61. Sekretarka – 411101
Obs³uga mened¿ersko-administracyjna
62. Sprzedawca – 522107
Pracownik dzia³u sprzeda¿y
63. Przedstawicielhandlowy (przedstawicielregionalny) –
341503
Prowadzenie akwizycji
Kasjerhandlowy – 421102
64.
Obs³uga kas fiskalnych
65. Magazynier– 413103
Praca w handlu hurtowym
66. Organizatorobs³ugisprzeda¿y internetowej – 341502
Obs³uga klienta
67. Organizatorus³ug gastronomicznych – 341403
Organizacja iobs³uga przyjêæ okolicznoœciowych
68. Organizatorus³ug kateringowych – 341402
Prowadzenie placówkigastronomicznejzorganizacj¹ dostaw
69. Organizatoragrobiznesu – 341903
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
70. Organizatorobs³ugiturystycznej – 341401
Planowanie iprzygotowanie produktów turystycznych
71. Kierownicy ma³ych przesiêbiorstw/kierownik ma³ego
przedsiêbiorstwa w handlu hurtowym idetalicznym
– 1314/131401
Zak³adanie iorganizowanie dzia³alnoœciprzedsiêbiorstwa
handlowego
72. Specjalista analizy rynku – 241910
Identyfikowanie wstêpnych za³o¿eñ produktów lub us³ug na
podstawie wybranych segmentów rynku
73. Technik logistyk – 342205
Logistyka zaopatrzenia
74. Opiekunka domowa – 513301
Opieka domowa nad osob¹ starsz¹ iniepe³nosprawn¹
75. Opiekunka dzieciêca – 513102
Udzia³w procesie wychowawczym ma³ego dziecka
76. W iza¿ystka – 514108
Planowanie itworzenie wizerunku klientkimakija¿em,
fryzur¹ iubiorem
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2

5

23

150

370

3

4

17

170

370

3

5

20

182

220

3

2

21

80

340

2

6

18

148

450

2

6

18

176

560

3

3

11

90

140

2

6

22

128

360

2

6

39

145

590

2

4

17

180

280

2

7

21

145

390

2

7

28

175

540

2

5

26

166

500

3

6

22

124

470

3

10

35

150

450

2

6

31

120

440

3

6

29

150

390

5

4

15

180

240

4

3

9

180

175

4

7

25

154

370
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77. Kosmetyczka – 514103
Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetykipielêgnacyjnej,
leczniczejiupiêkszaj¹cej
78. Krawiec – 743304
Samodzielny kreatorubiorów
79. Krawiec – 743304
Us³ugiodzie¿owe
80. Stolarz meblowy – 742207
Monta¿mebliskrzyniowych
81. Bukieciarz – 522102
Projektowanie iwykonywanie wyrobów bukieciarskich
82. Technik architektury krajobrazu – 321202
Urz¹dzanie obiektów architektury krajobrazu
83. Rolnik produkcjiroœlinnejizwierzêcej – 613101
Prowadzenie gospodarstwa rolnego – produkcja roœlinna
84. Doradca rolniczy – 222101
Rozwijanie podstawowych kompetencjidoradczych
85. Doradca personalny – 241302
Projektowanie,wdro¿enie,realizacja iewaluacja systemów
ocen pracowniczych
86. Doradca zawodowy – 241303
Udzielanie indywidualnych igrupowych porad zawodowych
u³atwiaj¹cych wybórzawodu,zmianê kwalifikacji,podjêcie
lub zmianê zatrudnienia
87. Poœrednik pracy – 342301
Wspó³praca z pracodawcami
88. Specjalista ds.integracjieuropejskiej – 247902
Fundusze strukturalne UniiEuropejskiej– informowanie,
doradztwo,zarz¹dzanie projektami,monitorowanie projektów orazraportowanie
89. Nauczyciel/instruktor– 235102;
Wyk³adowca na kursach (edukator,trener)– 235910
Nauczyciel/instruktorpraktycznejnaukizawodu – 311105
Projektowanie,realizacja iewaluacja modu³owych programów szkolenia zawodowego
£¹cznie
rednio na 1 program

4

8

34

180

500

2

6

19

162

300

2

6

35

192

440

3

4

27

300

400

4

4

26

180

300

3

3

22

240

380

2

7

32

272

560

2

3

14

168

360

3

4

16

136

420

4

10

42

181

900

4

4

17

180

280

3

6

32

242

680

6

7

29

80

520

246
2,76

544
6,11

2139
24,03

15263 36445
171,49 409,49
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Aneks 6
Wskazówki i ankieta dla recenzentów modu³owych
programów szkolenia zawodowego
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Wskazówki dla recenzentów modu³owych programów
szkolenia zawodowego
Struktura recenzji
Struktura recenzji (opinii) powinna obejmowaæ nastêpuj¹ce elementy
podstawowe:
 identyfikacja opracowania,
 uwagi ogólne do ca³oci opracowania,
 uwagi szczegó³owe wraz z wype³nion¹ ankiet¹ pomocnicz¹,
 ocena koñcowa.
Identyfikacja opracowania
W czêci tej nale¿y wymieniæ elementy sk³adowe opiniowanego modu³owego programu szkolenia zawodowego z wykorzystaniem spisu treci
zamieszczonego w dokumentacji programowej wraz z okreleniem ich objêtoci tj. liczby stron.
Uwagi ogólne do ca³oci opracowania
Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na to, czy obszar zawodowy posiada
czyteln¹ koncepcjê modu³owego uk³adu z podzia³em na zakresy pracy (zawody) i jednostki modu³owe, którym przyporz¹dkowane zosta³y okrelone cele szkolenia, bêd¹ce pochodn¹ zadañ zawodowych i umiejêtnoci
niezbêdnych do ich realizacji.
W tej czêci nale¿y ponadto zwróciæ uwagê na schemat uk³adu powi¹zañ modu³ów z udzieleniem odpowiedzi, czy prawid³owo zosta³y okrelone powi¹zania miêdzy modu³ami, na które podzielono ca³y kurs.
Od strony merytorycznej, recenzent powinien siê wypowiedzieæ, czy
opracowanie jest zgodne z aktualnymi i perspektywicznymi wymaganiami pracy w danym zawodzie. Czy przyjête za³o¿enia programowe przedstawione w specyfikacji pracy dla dokumentacji programowej zabezpieczaj¹ osi¹ganie zaplanowanych celów szkoleniowych (umiejêtnoci zawodowych). Treci szkolenia zawodnego przewidziane w programie powinny
odpowiadaæ treciom pracy. W zwi¹zku z tym nie bez znaczenia bêdzie
skonfrontowanie oczekiwañ pracodawców co do wymagañ w zakresie
umiejêtnoci i wiedzy pracownika w danym zawodzie, czyli odniesienie
siê do istniej¹cych kryteriów lub standardów wymagañ dla danego zakresu pracy).
Uwagi szczegó³owe
Ten element recenzji zawieraæ powinien szczegó³owe uwagi do kolejnych elementów dokumentacji programowej z ukierunkowaniem na stronê merytoryczn¹ i redakcyjn¹ opracowania. Znaleæ siê tu powinny propozycje uzupe³nieñ, poprawek b¹d nowe ujêcie, które jest korzystniejsze
dla programu szkoleniowego, ze wskazaniem formularza (dokumentu)
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i strony, na której powinny byæ umieszczone. Uwagi szczegó³owe powinny byæ przygotowane z wykorzystaniem ankiety za³¹czonej w dalszej czêci, na któr¹ recenzent powinien daæ jednoznaczne odpowiedzi (Tak lub
Nie). Jest to propozycja rozbudowanej listy kontrolnej, która u³atwia recenzentowi podejmowanie okrelonych decyzji i wskazanie, jakiego elementu dokumentacji modu³owego programu szkolenia zawodowego dotycz¹ ewentualne zmiany i propozycje.
Ocena koñcowa
Ocena koñcowa dotyczyæ powinna ca³oci opracowania z ukierunkowaniem na stronê merytoryczn¹, bowiem uk³ad i komponenty strukturalne programów modu³owych zosta³y przyjête jako obowi¹zuj¹ce dla autorów i dlatego ich rola sprowadza siê wy³¹cznie do projektowania treci
szkoleniowych. Recenzent powinien wyranie wskazaæ, w jakim kierunku
powinny pójæ prace nad doskonaleniem opiniowanych programów modu³owych, jeli posiadaj¹ istotne mankamenty, tak aby program móg³ byæ
wdro¿ony w szkoleniu doros³ych.
Wnioski koñcowe powinny zawieraæ jedno ze stwierdzeñ o przydatnoci programu szkoleniowego do wdro¿enia, wybrane sporód trzech poni¿szych mo¿liwoci:
1. Modu³owy program szkolenia zawodowego kwalifikuje siê do wdro¿enia bez koniecznoci zmian zakresu i uk³adu treci szkolenia.
2. Modu³owy program szkolenia zawodowego kwalifikuje siê do wdro¿enia z uwzglêdnieniem wskazanych zmian i uzupe³nieñ.
3. Modu³owy program szkolenia zawodowego nie kwalifikuje siê do wdro¿enia z uwagi na niespe³nienie kryteriów merytorycznej zgodnoci ze
wspó³czesnymi wymaganiami stanowisk pracy oraz stanem wiedzy
naukowo-technicznej.
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Ankieta dla recenzenta  ocena dokumentacji modu³owego
programu szkolenia zawodowego
Proszê zaznaczyæ X w miejscu przeznaczonym na odpowied TAK lub
NIE. Odpowiedzi na NIE proszê opatrzyæ stosowym krótkim komentarzem
w miejscu pod pytaniem.
Czeæ I  Za³o¿enia organizacyjno-programowe szkolenia
TAK
1. Czy cele ogólne i planowane rezultaty koñcowe dostatecznie informuj¹ o zamierzeniach i efektach, jakich
mo¿e siê spodziewaæ kandydat do szkolenia?
2. Czy wprowadzenie do szkolenia modu³owego stanowi wystarczaj¹ce kompendium informacyjne dla zrozumienia idei, zasad oraz mo¿liwoci wykorzystania
modularyzacji?
3. Czy zakres pracy jest reprezentatywny i odnosi siê do
aktualnych i perspektywicznych potrzeb szkoleniowych
osób doros³ych?
4. Czy zawód ma wyodrêbniony zakres pracy odpowiadaj¹cy nazwie programu?
5. Czy zosta³ sporz¹dzony opis pracy dla wydzielonego
zakresu pracy?
6. Czy nazwa zawodu wystêpuj¹ca w opisie pracy zosta³a zamieszczona zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Klasyfikacj¹ zawodów i specjalnoci?
7. Czy opis obowi¹zków jest precyzyjnie sformu³owany dla wybranego zakresu pracy pod wzglêdem zakresu jak i formy ich zapisów?
8. Czy prawid³owo zosta³a okrelona odpowiedzialnoæ
pracownika, tj. przed kim i za kogo/za co odpowiada?
9. Czy w opisie pracy dostatecznie zdefiniowano warunki
pracy?
10. Czy w opisie pracy okrelono standardy, zgodnie
z którymi praca ma byæ wykonana?
11. Czy wymagania przyjêcia do pracy okrelone w opisie
pracy odnosz¹ siê do aktualnych wymagañ pracodawców?
12. Czy wyodrêbniony zakres pracy zosta³ podzielony na
zadania zawodowe/jednostki modu³owe?
13. Czy liczba jednostek modu³owych jest wystarczaj¹ca
dla wydzielonego zakresu pracy?

NIE
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14. Czy jednostki modu³owe zosta³y nazwane w sposób operacyjny?
15. Czy wydzielone jednostki modu³owe stanowi¹ logiczne i mo¿liwe do przyjêcia wycinki pracy (zadania zawodowe) dla zakresu pracy o wyranie okrelonym pocz¹tku i koñcu?
16. Czy rezultatem wycinka pracy przypisanego jednostce modu³owej jest: produkt, us³uga lub istotna decyzja
(dotyczy wszystkich jednostek modu³owych)?
17. Czy poszczególne jednostki modu³owe zosta³y opisane
wystarczaj¹co dok³adnie i czy opisy te stanowi¹ podstawê do zidentyfikowania etapów pracy?
18. Czy wszystkim jednostkom modu³owym przypisano
standardy (normy) wykonania, prowadz¹ce do realizacji zadania zawodowego?
19. Czy specyfikacja narzêdzi i sprzêtu wykorzystywana w
danej jednostce modu³owej /zadaniu zawodowym jest
reprezentatywna (dot. wszystkich jednostek modu³owych)?
20. Czy przedstawiono schemat blokowy ilustruj¹cy korelacjê jednostek modu³owych?
21. Czy plan szkolenia precyzuje, jakie jednostki szkoleniowe bêd¹ realizowane w ramach programu?
Czêæ II  Programy realizacji jednostek modu³owych
TAK
22. Czy okrelono cele operacyjne szkolenia dla wszystkich
jednostek modu³owych?
23. Czy cele szkolenia zapisano w formie operacyjnej, zawieraj¹cej czynnoci, warunki i standardy/ kryterium
wykonania?
24. Czy fragment celu szkolenia dotycz¹cy czynnoci
wyra¿ony jest jasno z u¿yciem czasownika oznaczaj¹cego czynnoæ i opisuje dzia³anie osoby szkolonej?
25. Czy cel szkolenia jest produktem b¹d wynikiem szkolenia, a nie opisem materia³u do opanowania?
26. Czy poprawnie zidentyfikowano i nazwano etapy pracy?
27. Czy umiejêtnoci przyporz¹dkowane poszczególnym
etapom pracy s¹ wystarczaj¹ce dla wymaganego standardu wykonania zadania?

NIE
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28. Czy etapom pracy przyporz¹dkowano nazwy umiejêtnoci i jednostek szkoleniowych?
29. Czy nazwy jednostek szkoleniowych nawi¹zuj¹ do charakteru organizacji zajêæ dydaktycznych?
30. Czy okrelono cele szkolenia dla jednostki szkoleniowej (dot. wszystkich jednostek szkoleniowych)?
31. Czy opis jednostek szkoleniowych zawiera w wystarczaj¹cym zakresie kluczowe punkty nauczania oraz
metody nauczania?
32. Czy wyszczególniono i oznaczono rodzaje za³¹czników
dla poszczególnych jednostek szkoleniowych?
33. Czy poradniki i materia³y dla nauczyciela stanowi¹ przydatn¹ pomoc metodyczn¹ do realizacji jednostek szkoleniowych (dot. wszystkich jednostek szkoleniowych)?
34. Czy poradniki i materia³y dla ucznia informuj¹ w wystarczaj¹cym zakresie, w jaki sposób i co bêdzie przedmiotem zajêæ szkoleniowych (dot. wszystkich jednostek szkoleniowych)?
35. Czy przedstawiono propozycje æwiczeñ i zadañ dla jednostki szkoleniowej (dot. wszystkich jednostek szkoleniowych)?
36. Czy zamieszczono sprawdzian postêpów do zajêæ teoretycznych b¹d praktycznych ramach jednostki szkoleniowej (dot. wszystkich jednostek szkoleniowych)?
37. Czy poprawnie opracowano sprawdzian wyników szkolenia w zakresie jednostki modu³owej (dot. wszystkich
jednostek modu³owych)?
38. Czy sprawdzian postêpów dla jednostki modu³owej
umo¿liwia pomiar lub obserwacjê zak³adanych celów
szkolenia (dot. wszystkich jednostek modu³owych)?
39. Czy lista wyposa¿enia dydaktycznego w ramach jednostki modu³owej jest wyczerpuj¹ca i zapewnia realizacjê æwiczeñ i zadañ (dot. wszystkich jednostek modu³owych)?
40. Czy propozycja wyposa¿enia dydaktycznego odzwierciedla wyposa¿enie wspó³czesnych stanowisk pracy
(dot. wszystkich jednostek modu³owych)?
Uwaga: Wype³nion¹ ankietê proszê do³¹czyæ do sporz¹dzonej recenzji.
Podpisrecenzenta.............................................

Poradnik metodyczny dla autorów modu³ów programów...

Aneks 7
Wniosek w sprawie uzyskania dostêpu do baz danych
o standardach kwalifikacji zawodowych i modu³owych
szkoleniach zawodowych
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.......................................
Miejscowoæ, data

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Rynku Pracy
ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

WNIOSEK
w sprawie uzyskania dostêpu do baz danych o standardach kwalifikacji
zawodowych i modu³owych szkoleniach zawodowych
Nazwa instytucji
Regon instytucji
Skrótnazwy
Miejscowoœæ
Ulica/nrlokalu
Kod/poczta
Telefon/Fax
E-mail
Adres WWW
Akredytacja*)
Osoba do kontaktu**)

/
/
/
http://

Instytucja***)

o Opracowuje programy oparte na koncepcjiMES
o Realizuje programy oparte na koncepcjiMES
o Jestzainteresowana programamiopartymina koncepcjiMES

Wyjanienie:
*) W przypadku posiadania przez instytucjê akredytacji na dzia³alnoæ edukacyjn¹ nale¿y podaæ numer certyfikatu oraz kto go wyda³. W innym przypadku nale¿y wpisaæ nie posiada
akredytacji.
**) Nale¿y wpisaæ imiê i nazwisko oraz pe³nion¹ funkcjê w instytucji osoby wyznaczonej do
kontaktów z MGiP.
***) Nale¿y zaznaczyæ X w odpowiednim miejscu, w przypadku, kiedy instytucja lub osoby
w niej zatrudnione bra³y udzia³ w opracowywaniu programów opartych na koncepcji Modu³ów Umiejêtnoci Zawodowych  ang. MES, we wspó³pracy z Ministerstwem Gospodarki
i Pracy, lub realizowa³y/realizuj¹ programy szkoleñ modu³owych, rekomendowane przez to
ministerstwo. W innym przypadku nale¿y zaznaczyæ opcjê, ¿e instytucja szkoleniowa jest
zainteresowana programami dostêpnymi w bazie danych.

Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez nas
informacji na potrzeby systemu informatycznego MGiP.

.......................................
Pieczêæ instytucji

.....................................................................
Podpis i pieczêæ kierownika instytucji

