
                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 1 z 131 

 

 

 

 

 

 
 

„Badania w ramach Modułu Formy nauki 
zawodu na potrzeby Projektu Szkolnictwo 
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby 
II” 

 
 
KSZTAŁCENIE MODUŁOWE JAKO NOWA FORMA 
NAUKI ZAWODU – BADANIE JAKOŚCIOWE  
W SUBREGIONACH 
 
RAPORT KOŃCOWY 
 
 
 

 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 2 z 131 

 

 

 

NOTA REDAKCYJNA  

 

 

Zamawiający 

� Badania zrealizowane zostały na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 

� Badania są częścią projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 

 

Wykonawca 

� Badania zrealizowane zostały przez firmę Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o. o.  

 

 

Termin realizacji projektu 

• Badanie zrealizowano w okresie sierpień-październik 2012 r.  

 

 

Autorzy raportu 

� Agnieszka Morysińska: Kierownik projektu  

� Marzena Sochańska-Kawiecka: Ekspert ds. badań 

� Edyta Makowska-Belta: Ekspert ds. badań 

 

 

 

 

Publikacja bezpłatna 

 

 

 

Skróty zastosowane w raporcie: 
 
CKP – Centrum Kształcenia Praktycznego 
ŁCDNiKP – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
KOWEZiU – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej 
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 3 z 131 

 

 

 

1 SPIS TREŚCI 

1 Spis treści ........................................................................................................................................................ 3 

2 Wstęp ............................................................................................................................................................. 5 

3 Opis metodologii badania i przebiegu realizacji badań .................................................................................. 6 

 

Część 1 
Kształcenie modułowe w polskim systemie kształcenia zawodowego w świetle dostępnych 
danych i analiz 
 

4 Kształcenie modułowe – podstawowe informacje ....................................................................................... 10 

4.1 Kontekst zmian w systemie kształcenia zawodowego ........................................................................ 10 

4.2 Definicja i podstawy metodologiczne kształcenia modułowego ......................................................... 14 

4.3 Dostępne wsparcie w zakresie wdrażania kształcenia modułowego w Polsce ................................... 22 

5 Stan wdrażania kształcenia modułowego w Polsce ..................................................................................... 25 

 

Część 2 
Kształcenie modułowe w świetle wyników realizowanego badania 
 

6 Stan wdrażania kształcenia modułowego w województwie mazowieckim ................................................. 32 

7 Przygotowanie szkół zawodowych do wdrażania kształcenia modułowego ................................................ 36 

7.1 Ogólny potencjał szkół wdrażających kształcenie modułowe ............................................................. 36 

7.2 Motywacje szkół do wdrożenia kształcenia modułowego................................................................... 41 

7.3 Bariery dla wdrażania kształcenia modułowego ................................................................................. 44 

7.4 Przebieg przygotowań do wdrożenia kształcenia modułowego w szkołach ....................................... 56 

8 Organizacja procesu dydaktycznego w szkołach wdrażających kształcenie modułowe .............................. 64 

8.1 Program nauczania .............................................................................................................................. 64 

8.2 Organizacja kształcenia ........................................................................................................................ 66 

8.3 Ocena efektów kształcenia .................................................................................................................. 69 

9 Opinie na temat jakości i skuteczności kształcenia modułowego ................................................................ 72 

9.1 Słabe i mocne strony kształcenia modułowego ................................................................................... 72 

9.2 Ocena jakości i efektywności kształcenia modułowego ...................................................................... 81 

10 Współpraca szkół zawodowych z innymi podmiotami we wdrażaniu kształcenia modułowego ............ 86 

11 „Dobre praktyki” w obszarze kształcenia modułowego ........................................................................... 89 

 

Część 3 
Podsumowanie wyników badań 
 

12 Wnioski płynące z badania oraz rekomendacje ....................................................................................... 94 

12.1 Możliwości i bariery dla upowszechnienia kształcenia modułowego ............................................. 94 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 4 z 131 

 

 

12.2 Rekomendacje dla organów zarządzających szkołami zawodowymi i dyrektorów szkół 
zawodowych w zakresie upowszechniania wdrażania kształcenia modułowego ............................................ 96 

12.3 Wytyczne dla szkół zawodowych planujących wdrożenie kształcenia modułowego – na podstawie 
przeprowadzonych czynności badawczych ...................................................................................................... 98 

12.4 Wnioski i rekomendacje metodologiczne w zakresie dalszych badań .......................................... 107 

13 Streszczenie raportu .............................................................................................................................. 109 

14 Abstract .................................................................................................................................................. 118 

 

Bibliografia .......................................................................................................................................................... 128 

Spis rysunków...................................................................................................................................................... 131 

Spis tabel ............................................................................................................................................................. 131 

 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 5 z 131 

 

 

 

2 WSTĘP 

Niniejszy raport prezentuje wyniki przeprowadzonych badań dotyczących kształcenia modułowego jako nowej 
formy nauki zawodu. Badanie kształcenia modułowego jest częścią projektu badawczego realizowanego  
w ramach Modułu Formy nauki zawodu na potrzeby Projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – 
Potrzeby. II” Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w ramach Priorytetu 
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL).  

Celem głównym badania kształcenia modułowego było pozyskanie wiedzy na temat nauki zawodu 
prowadzonej w formie kształcenia modułowego w województwie mazowieckim.  
 
Celem szczegółowym badania była diagnoza stanu wdrażania kształcenia modułowego w kształceniu 
zawodowym w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika 
uzupełniające, szkoły policealne) województwa mazowieckiego, w tym motywacji i barier do stosowania tej 
formy kształcenia.  
 
Szczegółowa problematyka badawcza obejmowała następujące zagadnienia: 
 

� Identyfikacja dotychczasowych badań i analiz dotyczących kształcenia modułowego w polskim 
systemie kształcenia zawodowego; 

� Identyfikacja szkół zawodowych wdrażających kształcenie modułowe – diagnoza stanu 
upowszechnienia kształcenia modułowego w województwie mazowieckim z uwzględnieniem 
zróżnicowania typów szkół oferujących tego rodzaju kształcenie (zasadnicza szkoła zawodowa, 
technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna) oraz oferty kształcenia w zawodach; 

� Motywacje szkół zawodowych do wdrażania kształcenia modułowego; 

� Bariery dla wdrażania kształcenia modułowego w szkołach zawodowych: finansowe, organizacyjne, 
mentalne; 

� Organizacja procesu dydaktycznego w szkołach wdrażających kształcenie modułowe; 

� Ocena jakości kształcenia modułowego z punktu widzenia jednostek prowadzących kształcenie  
i uczniów biorących w nim udział; 

� Słabe i mocne strony kształcenia modułowego z perspektywy uczniów i szkół prowadzących 
kształcenie; 

� Kształcenie modułowe a zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

� Współpraca szkół zawodowych z innymi podmiotami we wdrażaniu kształcenia modułowego – 
instytucje systemu oświaty, podmioty rynku pracy, organy zarządzające szkołami, pracodawcy; 

� Identyfikacja „dobrych praktyk” w obszarze kształcenia modułowego w systemie szkolnego kształcenia 
zawodowego. 

� Opinie ekspertów kształcenia modułowego na temat stanu wdrażania i przygotowania szkół do 
wdrażania kształcenia modułowego 

 
Cele aplikacyjne badania kształcenia modułowego to:  
 

� sformułowanie rekomendacji pod adresem organów zarządzających szkołami zawodowymi  
i dyrektorów szkół zawodowych w zakresie upowszechniania wdrażania kształcenia modułowego; 

� stworzenie bazy „dobrych praktyk” w kształceniu modułowym w województwie mazowieckim; 
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� sformułowanie rekomendacji w zakresie prowadzenia badań jakościowych w zbiorowościach 
pracodawców, organizacji pracodawców, uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, w tym przede 
wszystkim w odniesieniu do stosowania takich technik jak zogniskowane wywiady grupowe, 
indywidualne wywiady pogłębione, studia przypadków. 

 
 

3 OPIS METODOLOGII BADANIA I PRZEBIEGU REALIZACJI BADAŃ 

Badanie szkół w obszarze kształcenia modułowego odbywało się metodą „studiów przypadku” (case study). 
Według założeń Zamawiającego badaniem miało zostać objętych 15 szkół zawodowych w województwie 
mazowieckim, w których wdrażane jest kształcenie modułowe. Na każde case study miały się składać 
następujące techniki badawcze: 

 

Technika badawcza Liczba wywiadów 
przypadająca na 1 case study 

Liczba wywiadów ogółem 

Wywiady pogłębione (IDI) z dyrektorami 
szkół 

1 IDI Do 15 IDI 

Wywiady pogłębione (IDI) z 
nauczycielami/instruktorami bezpośrednio 
zaangażowanymi w prowadzenie kształcenia 
modułowego 

3 IDI Do 45 IDI 

Wywiady grupowe (FGI) z uczniami 
uczestniczącymi w kształceniu modułowym 

1 FGI Do 15 FGI 

Analiza dokumentów związanych z wdrażaniem kształcenia modułowego w szkole zawodowej – m.in. 
programy kształcenia, plany organizacyjne i finansowe 

 

Realizacja badań spotkała się z licznymi trudnościami, spowodowanymi głównie identyfikacją 15 szkół 
wdrażających kształcenie modułowe w województwie mazowieckim. Wstępne rozpoznanie respondentów 
odbyło się podczas wywiadu telefonicznego CATI z dyrektorami szkół/zespołów szkół. Wywiady te zrealizowano 
w 188 z 287 placówek

1
 w województwie mazowieckim (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika 

uzupełniające, szkoły policealne z wyłączeniem placówek specjalnych oraz Centra Kształcenia Praktycznego  
i Centra Kształcenia Ustawicznego). W wyniku badania telefonicznego 18 dyrektorów szkół/zespołów szkół 
zadeklarowało, że szkoła wdraża kształcenie modułowe, a kolejnych 28, iż placówka przygotowuje się do 
wdrożenia tej formy nauki zawodu. 

Liczba szkół, które zadeklarowały kształcenie modułowe w badaniu CATI, została jednak zweryfikowana podczas 
rekrutacji szkół do badań jakościowych – case study. Okazało się, że 5 placówek  
w rzeczywistości nie prowadzi aktualnie kształcenia modułowego, a 2 kolejne prowadzą je tylko w zakresie 
kształcenia dorosłych. W takiej sytuacji, w porozumieniu z Zamawiającym postanowiono włączyć do badania 
szkoły przygotowujące się do wdrożenia kształcenia modułowego. Wprowadzenie tych szkół pozwoliło także na 
zróżnicowanie realizacji badania na subregiony, gdyż szkoły wdrażające kształcenie modułowe skoncentrowane 
były w subregionie warszawskim (8 szkół w Warszawie i 1 szkoła w Mińsku Maz.) oraz radomskim (2 szkoły  
w Radomiu). Szkoły przygotowujące się do wdrożenia kształcenia modułowego zostały wytypowane  

                                                 
1 Jako placówkę rozumiano zespół szkół lub samodzielną szkołę. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół traktowane były jako jedna 
placówka, ze względu na sprawowanie funkcji dyrektora tych szkół przez jedną osobę. 
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w subregionie ciechanowskim (1 szkoła), subregionie ostrołęckim (1 szkoła) oraz subregionie radomskim  
(1 szkoła).  

Ostatecznie badanie zrealizowano w 12 szkołach wdrażających kształcenie modułowe oraz 3 szkołach 
przygotowujących się do wdrożenia tej formy kształcenia. 

 

Poniżej znajduje się terytorialna charakterystyka zrealizowanych case study. 

 

Rysunek 1 Liczba zrealizowanych case study w ramach kształcenia modułowego ze względu na subregiony i powiaty 

 

 

W ramach case study w większości przypadków zrealizowano zakładaną liczbę wywiadów z zastosowaniem 
wymaganych technik badawczych – zrealizowano 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)  
z dyrektorami szkół oraz 15 FGI z uczniami. W badaniu wzięło udział 43 nauczycieli/instruktorów 
zaangażowanych w prowadzenie kształcenia modułowego lub przygotowujących się do wprowadzenia 
kształcenia modułowego. W przypadku jednej z placówek można było przeprowadzić wywiad tylko z jednym 
nauczycielem, gdyż tylko ta osoba została w kadrze z doświadczeniem w zakresie kształcenia modułowego.  
W przypadku wywiadów z nauczycielami konieczne było również uwzględnienie możliwości realizacyjnych  
i specyfiki funkcjonowania szkoły. W efekcie realizowano nie tylko zakładane indywidualne wywiady pogłębione 
(IDI), ale również diady (zrealizowano 2 diady) i triady (zrealizowano 7 triad).  

Poniżej w tabeli zawarte zostały informacje na temat zrealizowanych wywiadów w ramach przeprowadzonych 
„studiów przypadku”. 
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Tabela 1 Metody i techniki zastosowane w case study oraz liczba zakładanych i zrealizowanych wywiadów 

Technika badawcza Liczba zakładanych 
wywiadów przypadająca 

na 1 case study 

Liczba zakładanych 
wywiadów ogółem 

Liczba 
zrealizowanych 

wywiadów 
ogółem 

Wywiady pogłębione (IDI)  
z dyrektorami szkół 

1 IDI 15 IDI 15 IDI 

Wywiady pogłębione (IDI)  
z nauczycielami/instruktorami 
bezpośrednio zaangażowanymi  
w prowadzenie kształcenia 
modułowego 

3 IDI Do 45 IDI 

18 IDI 

2 Diady 

7 triad 

Wywiady grupowe (FGI)  
z uczniami uczestniczącymi  
w kształceniu modułowym 

1 FGI Do 15 FGI 15 FGI 

Analiza dokumentów związanych z wdrażaniem kształcenia modułowego w szkole zawodowej – m.in. 
programy kształcenia, plany organizacyjne i finansowe 

 

W przypadku grup dyskusyjnych z uczniami w większości przypadków w FGI uczestniczyło od 5 do 8 osób.  
W dwóch szkołach zrealizowano minigrupy ze względu na brak wystarczającej liczby uczniów w szkole  
(3-4 osoby).  

W doborze uczniów na grupy uwzględniano w miarę istniejących możliwości następujące kryteria: 

� Płeć, 

� Kierunek kształcenia.  

 

Do dyskusji grupowych zapraszano uczniów z roczników programowo najwyższych obecnych w szkole.  

 

Badania kształcenia modułowego realizowane były w okresie październik-listopad 2012.  

 

Dodatkowo w ramach badania kształcenia modułowego zrealizowano 6 telefonicznych wywiadów 
pogłębionych (ITI) z ekspertami zajmującymi się tematyką kształcenia modułowego, wybranymi  
w porozumieniu z Zamawiającym.  

 

Ostatecznie zrealizowano wywiady ITI z następującymi ekspertami: 

1. dr Krzysztof Symela - Kierownik Zakładu Badań Edukacji Zawodowej Instytutu Technologii Eksploatacji 
w Radomiu; 

2. Janusz Jan Moos - dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; 
3. Anna Wasiak - specjalista w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa 

Edukacji Narodowej; 
4. Lidia Staniszewska – koordynator prac ekspertów w województwie mazowieckim w ramach projektu 

Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; 
5. Elżbieta Hejłasz - kierownik Wydziału Rozwoju Programów KOWEZiU; 
6. Magdalena Cichostępska - dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
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4 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE – PODSTAWOWE INFORMACJE 

4.1 Kontekst zmian w systemie kształcenia zawodowego 

Koncepcja kształcenia modułowego wpisuje się w ogólnoeuropejskie tendencje dotyczące zmian w edukacji 
zawodowej. W związku z tym istotne dla zrozumienia specyfiki i idei tej formy nauki zawodu jest określenie 
kontekstu oraz zmian, jakie zachodzą aktualnie w kształceniu zawodowym.  

 

Założeniem kształcenia zawodowego jest jak najlepsze przygotowywanie kadr pracowniczych. Nie może się ono 
jednak odbywać w oderwaniu od sytuacji, jaka ma miejsce w zakładach pracy i na rynku pracy. Ostatnie dekady 
cechuje intensywny rozwój informacyjno-technologiczny, który wpływa na zmiany w treściach pracy. Treści 
kształcenia to układ czynności i elementów składających się na proces pracy, który uwarunkowany jest 

stosowanymi technologiami i możliwościami pracującego człowieka. Treści pracy ulegają ciągłej ewolucji, 

zwłaszcza w kontekście rozwoju nauki i techniki, ale podłoże tejże ewolucji jest znacznie głębsze. Na naszych 

oczach dokonuje się postęp cywilizacji naukowo-technicznej, społeczeństwa informacyjnego, globalizacji 

gospodarki oraz społeczeństwa wielokulturowego. Pochodną tych tendencji są m.in. zmiany w funkcjonowaniu 

państwa oraz w zatrudnieniu (nowe formy zatrudnienia np. telepraca) związane z rozwojem sektora usług  

i przetwarzania informacji (społeczeństwo usługowe), przy jednoczesnym obniżaniu zatrudnienia w sektorze 

rolniczym i przemysłowym
2
. Wpływ na sytuację na rynku pracy mają również procesy społeczno-gospodarcze, 

które powodują wzrost bezrobocia oraz konkurencję na rynku pracy.  

 

Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga zatem od pracowników ciągłego rozwoju kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych, by utrzymać lub uzyskać zatrudnienie. W związku z tym wypracowana została koncepcja „uczenia 
się przez całe życie” (lifelong learning). W koncepcji tej zakłada się, że do kwalifikacji i kompetencji 

wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami poprzez kształcenie w trybie formalnym 

(szkolnym), pozaformalnym (dokształcanie, doskonalenie i szkolenie) i nieformalnym (samouczenie się oraz 

doświadczenie uzyskane w pracy)
3
. Osoby wkraczające na rynek pracy powinny być przygotowane na 

konieczność uzupełniania lub zmiany swoich kwalifikacji, gdyż wyuczony w systemie szkolnym zawód może nie 
zapewnić im gwarancji zatrudnienia. Pracodawcy oczekują od absolwentów szkół zawodowych solidnej 
podbudowy i ogólnych umiejętności, a nie wąskiej specjalizacji. Oczekują również wielu miękkich umiejętności, 
analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, samodzielności, a także szeroko rozumianej mobilności 
zawodowej, przejawiającej się między innymi otwartością na uczenie się i elastycznością zawodową. Krzysztof 
Symela argumentuje: Rynek pracy oczekuje od systemu szkolnictwa, że dostarczy pracodawcom (a jest to coraz 

częściej oczekiwanie ze strony pracodawców reprezentujących „nowe” sektory) młodych ludzi łatwo 

poddających się szkoleniu, o szerszych raczej, niż węższych zakresach umiejętności, które nie zestarzeją się wraz 

ze zmianami technologicznymi czy zmianami struktury przemysłowej. Ludzie ci powinni posiadać zdolność do 

samodzielnej pracy, ale także pracy w zespole, do formułowania ocen krytycznych i do rozwiązywania 

konfliktów
4
. 

Główne kierunki zmian w edukacji zawodowej na arenie europejskiej stanowią następujące czynniki: cele 
odnowionej strategii lizbońskiej, wspomniana już koncepcja „uczenia się przez całe życie”, idea Europejskich  
i Krajowych Ram Kwalifikacji, a także inicjatywy mające na celu wspieranie mobilności uczniów  

                                                 
2 Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Materiał informacyjny dla uczestników konferencji i szkoleń, K. Symela, 
KOWEZiU, s. 1. 
3 jak wyżej, s. 1. 
4 jak wyżej, s. 3. 
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i pracowników: inicjatywy zmierzające do wzajemnego uznawania kwalifikacji w ramach Unii Europejskiej, 
kompetencje kluczowe, system ECVET oraz EUROPASS. 

 

Rysunek 2 Czynniki zmian w kształceniu zawodowym – kontekst europejski 

 

 

Źródło: Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Materiał informacyjny dla uczestników 

konferencji i szkoleń, K. Symela, KOWEZiU, s. 2. 

 

W czerwcu 2010 r. Rada Europejska przyjęła nową Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu społecznemu – Europa 2020, która zastąpiła wcześniejszą Strategię Lizbońską. Nowa 
strategia ma na celu przyspieszenie wyjścia z kryzysu gospodarczego i zapobieżenie podobnemu kryzysowi  
w przyszłości, a także stworzenie podstaw zrównoważonego rozwoju, który sprzyja gospodarce opartej  
na wiedzy i innowacji, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Jednym z działań, jakie miała na 
celu Strategia Lizbońska, była modernizacja systemów edukacji i kształcenia zawodowego, tak aby systemy te 
były zdolne do antycypacyjnej i elastycznej adaptacji do zmieniających się potrzeb i podaży na rynku pracy oraz, 
aby przyczyniły się do zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu przez całe życie. Nowa strategia 
przewiduje w zakresie edukacji i kwalifikacji osób znajdujących się na rynku pracy następujące inicjatywy: 

• Mobilna młodzież - poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń oraz zwiększanie 
atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej; 

• Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia - stworzenie warunków do unowocześnienia 
rynków pracy, przez ułatwienie mobilności pracowników i rozwój ich umiejętności, w celu zwiększenia 
poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości europejskich modeli społecznych. 

 

Ponadto pod uwagę wziąć należy antycypowany kierunek zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, w tym 
przede wszystkim szkolnictwie zawodowym, zapoczątkowany procesem bolońskim

5
. Zmiany te będą miały na 

celu przede wszystkim wspieranie procesu uczenia się przez całe życie, którego głównym uwarunkowaniem jest 
właściwa motywacja oraz umiejętności kształtowania najpierw swoich wyborów edukacyjnych, a następnie 
wyborów zawodowych.  

Zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny, nowe idee, inne procesy modernizacyjne, a także integracja Unii 

Europejskiej oraz procesy demograficzne sprawiają, że każdy w ciągu swojego życia będzie musiał stawiać czoła 

nowym wyzwaniom. To zaś stwarza konieczność uczenia się przez cale życie, rozwijania i uaktualniania 

                                                 
5 Proces ten rozpoczął się dnia 19 czerwca 1999r. gdy to ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Jest to dokument 
zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. 
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posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy, nabywania nowych kompetencji. Naprzeciw tym zmianom 

wychodzi nowe podejście do procesu uczenia się. Z jednej strony nowy sposób opisywania szeroko rozumianej 

edukacji – poprzez efekty uczenia się, z drugiej – konieczność reagowania na zmiany na rynku pracy w toku 

całego życia człowieka wymusza lepsze dopasowanie do naszych potrzeb systemów szkolenia i kształcenia, 

otwarcia się na równoważne traktowanie rozmaitych ścieżek edukacyjnych, stworzenie dostępnych, 

elastycznych ofert inwestowania w nasz rozwój osobisty i zawodowy.  

By zaspokoić te oczekiwania i potrzeby, żeby ułatwić ludziom rozwój zawodowy i osobisty, w tym zamianę 

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w dyplomy uznające kompetencje, by nasze kwalifikacje były zgodne  

z potrzebami rynku pracy i by umożliwić porozumienie się rozmaitym systemom edukacji oraz stworzyć 

klarowne opisy kwalifikacji, powstała koncepcja Europejskich Ram Kwalifikacji. 

Idea ta pojawiła się w 2004 r., w ślad za nią poszły Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskich Ram Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie z 23 kwietnia 2008 r. oraz decyzja konferencji 

ministrów szkolnictwa wyższego UE z 2005 r., zgodnie z którą kraje uczestniczące w Procesie Bolońskim powinny 

wdrożyć Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W końcu – Zalecenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu 

osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). 

Celem projektu Europejskich Ram Kwalifikacji jest ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych  

w różnym czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a w efekcie 

wzrost mobilności pracowników, wypromowanie i ułatwienie uczenia się przez całe życie. 

Wszystkie kraje europejskie dobrowolnie przystępują do wdrożenia krajowych ram kwalifikacji, każdy powinien 

odnieść krajowe kwalifikacje do ośmiu poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji. Dzięki temu ERK będą spójnym 

punktem odniesienia dla systemów krajowych, pozwolą na zintegrowanie efektów uczenia się gdziekolwiek ma 

ono miejsce: w systemie edukacji i poza nim, w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, w kształceniu 

ogólnym i zawodowym, w szkołach, na uczelniach, a także na kursach i szkoleniach zawodowych. Docelowo 

wszystkie kwalifikacje nadawane w Europie (poświadczone przez dyplomy, świadectwa, certyfikaty, 

upoważnienia) będą zawierały odniesienie do poziomu krajowych ram kwalifikacji, a za ich pośrednictwem do 

Europejskich Ram Kwalifikacji
6
.  

 

Modernizacja kształcenia zawodowego, to nie tylko zmiana nauczanych treści i modernizacja programów 
kształcenia, ale również dążenie do zwiększenia udziału pracodawców w edukacji zawodowej. Obecność 
pracodawców w procesie kształcenia zawodowego jest nieoceniona ze względu na możliwość zetknięcia się 
ucznia z realnym środowiskiem pracy i wykorzystywanymi technologiami. Elementy te są najtrudniejsze do 
odtworzenia w placówkach szkolnych, gdyż nawet najlepiej wyposażona pracownia czy warsztat szkolny nie jest 
w stanie oddać atmosfery środowiska pracy i stosunku pracownik-pracodawca. Z drugiej strony szkolnictwo 
zawodowe wymaga ogromnych nakładów finansowych związanych z bazą techno-dydaktyczną, która i tak nie 
nadąża za zmianami, jakie zachodzą w zakładach pracy. Zwiększenie udziału pracodawców w edukacji 
zawodowej jest szczególnie ważne dla polskiego szkolnictwa zawodowego, które jest niedoinwestowane i przez 
wiele lat funkcjonujące na marginesie polskiej oświaty.  

 

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymuszają znaczące zmiany w systemie kształcenia 
zawodowego. Polska edukacja znajduje się w szczególnej sytuacji, gdyż z jednej strony konieczne jest 
dostosowanie kształcenia do rozwoju technologicznego i sytuacji gospodarczej kraju, z drugiej zaś do procesu 
integracji europejskiej. Szkolnictwo zawodowe w dobie globalizacji przygotowuje kadry nie tylko dla narodowej 
gospodarki, ale również powinno mieć na uwadze możliwości podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju. 
Ponadto Polska zobowiązana jest do wdrażania zaleceń wynikających z dokumentów Unii Europejskiej, 
uwzględniających wspomniane powyżej czynniki. 

 

                                                 
6 Za Instytut Badań Edukacyjnych: http://kwalifikacje.org.pl/prk/133-skad-sie-wziela-rama-kwalifikacji. 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 13 z 131 

 

 

Rysunek 3 Czynniki zmian w kształceniu zawodowym - kontekst polski 

 

Źródło: Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Materiał informacyjny dla uczestników 

konferencji i szkoleń, K. Symela, KOWEZiU, s. 2. 

 

Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i kierunek zmian w edukacji zawodowej w Polsce stała się 
wprowadzona od 1 września 2012 roku reforma edukacji zawodowej. Do najważniejszych 
nowowprowadzonych rozwiązań należą: 

• zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

• oparcie nowego systemu kształcenia zawodowego na zmodernizowanej podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, 

• wprowadzenie odpowiednich zmian w strukturze szkolnictwa w celu dostosowania do nowego modelu 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, 

• wprowadzenie jednolitego systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

• związanie systemu kształcenia zawodowego z systemem kształcenia ustawicznego. 

 

Jedną z głównych zmian jest wyodrębnienie poszczególnych kwalifikacji w ramach zawodu i przypisanie im 
wymagań zawartych w podstawie programowej, które będzie należało uzyskać w procesie edukacji. Przez 
kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia. Zdobycie poszczególnych kwalifikacji będzie obecnie potwierdzane w trakcie trwania procesu 
kształcenia, dzięki systemowi egzaminów zewnętrznych. Kolejne kwalifikacje będzie można potwierdzać 
oddzielnie. 

Kolejnym istotnym rozwiązaniem jest ułatwienie elastycznego reagowania na zmiany na rynku pracy w zakresie 
edukacji ustawicznej. Zmiany umożliwiają zorganizowanie, w miejsce pełnego cyklu nauczania danego zawodu 
w szkole, kształcenia w wymaganym przez rynek pracy zakresie na krótszych kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych. 

Zmiany w modelu kształcenia zawodowego i ustawicznego wpłynęły również na zmiany w strukturze 
szkolnictwa. Obecnie kształcenie zawodowe młodzieży odbywać się będzie na poziomie ponadgimnazjalnym  
w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej, 4-letnim technikum, bądź w szkole policealnej. W przypadku osób 
dorosłych zostały wprowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach kształcenia w systemie 
pozaszkolnym. Osoby te nadal będę mogły odbywać naukę w systemie szkolnym w następujących placówkach 
dla dorosłych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. Wygaszeniu  
w wyniku reformy ulegną natomiast następujące typy szkół: licea profilowane, technika uzupełniające dla 
dorosłych oraz uzupełniające licea ogólnokształcące. 
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Reforma kształcenia zawodowego wprowadziła również nową formę organizacyjną w postaci centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego. Centrum takie może powstać w wyniku połączenia przez organ 
prowadzący następujących typów placówek: szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,    
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. Placówka tego typu ma umożliwiać uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. Nowopowstałe centra kształcenia zawodowego i ustawicznego są zobowiązane do współpracy  
z pracodawcami oraz organizacjami pracodawców. Celem tej zmiany miało być bardziej efektywne 
wykorzystanie zasobów dydaktycznych i kadrowych, połączenie kształcenia dla młodzieży z kształceniem 
ustawicznym oraz możliwość szybszego reagowania na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. 

 

Zmiany dotyczą również zasad potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Od 1 września 2012 roku egzaminy 
zawodowe będą potwierdzać kwalifikacje w zawodzie. Uczeń będzie mógł uzyskać dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe lub świadectwo, w przypadku, gdy egzamin przeprowadzany jest z jednej kwalifikacji. 
Uczeń będzie miał możliwość zdania egzaminu zewnętrznego w trakcie nauki i otrzymania świadectwa 
potwierdzającego zdanie kwalifikacji zawodowej. Dopiero po zakończeniu szkoły oraz uzyskaniu wszystkich 
niezbędnych świadectw potwierdzających kwalifikacje wymagane w danym zawodzie, możliwe będzie 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu załączany będzie suplement 
opisujący zdobytą w trakcie nauki wiedzę, umiejętności i kompetencje. 

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła również poszerzenie możliwości kształcenia w systemie 
pozaszkolnym o wspomniane kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursy takie będą obecnie prowadzone na bazie 
podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie. Ich ukończenie umożliwi natomiast przystąpienie do 
egzaminu potwierdzającego określoną kwalifikację w zawodzie (organizowanego przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne). Nowa forma kształcenia ustawicznego ma być skuteczniejszą oraz łatwiejszą drogą dla osób 
dorosłych do przekwalifikowania się oraz zdobycia zawodu wymaganego aktualnie na rynku pracy. Zwiększenie 
liczby podmiotów oferujących tą formę kształcenia będzie także okazją, aby dotrzeć do większej liczby osób 
potencjalnie zainteresowanych uzupełnieniem, bądź pozyskaniem nowych umiejętności. 

 

Należy zwrócić uwagę, że reforma kształcenia zawodowego odpowiada w głównej mierze na potrzeby związane 
z elastycznym dostosowaniem oferty kształcenia do rynku pracy. Niestety nowelizacja ustawy nie przewidziała 
znacznego zwiększenia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym.  

 

4.2 Definicja i podstawy metodologiczne kształcenia modułowego 

Reforma kształcenia zawodowego, mająca na celu wzrost jego efektywności i dostosowania do zmian na rynku 
pracy, wymusza tworzenie również nowych sposobów kształcenia. Jednym z nich jest koncepcja kształcenia 
modułowego, która zdaniem ekspertów jest skutecznym sposobem na elastyczne wprowadzanie zmian  
w nauczanych treściach w ramach kształcenia w zawodzie, podążających za zmianami na rynku pracy. 

 

Koncepcja kształcenia modułowego 

 

Zamawiający na potrzeby niniejszego projektu badawczego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przyjął następującą definicję kształcenia modułowego: 
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Kształcenie modułowe jako jedna z form nauki zawodu jest specyficzną formułą dydaktyczną charakteryzującą 
się podziałem treści kształcenia w zawodzie na moduły (nie występuje tu ujęcie przedmiotowe), stanowiące 
odrębne jednostki kształcenia, łączące w sobie naukę praktycznych umiejętności oraz pozyskiwanie niezbędnej 
wiedzy teoretycznej. Pozwala to na dużą elastyczność w procesie kształcenia, w tym nabywanie  
i potwierdzanie kolejnych kwalifikacji zawodowych także po wcześniejszym przerwaniu nauki, bądź też 
nabywanie jedynie części kwalifikacji w danym zawodzie poszukiwanych na rynku pracy. 

 

Doktor Krzysztof Symela, będący jednym z kluczowych ekspertów w Polsce w zakresie kształcenia modułowego, 
zwraca uwagę, że dotychczas nie udało się wypracować jednolitego w skali europejskiej podejścia w zakresie 

terminologii, jak i metodologicznej warstwy budowania zmodularyzowanych ofert programowych. Każdy  

z krajów rozwija własne podejście do modularyzacji na użytek kształcenia zawodowego w systemie szkolnym  

i pozaszkolnym, co wynika również z uwarunkowań historycznych, gospodarczych, pedagogicznych, ale również 

politycznych
7
. Podstawową i jedyną uniwersalną koncepcję kształcenia modułowego wypracowała 

Międzynarodowa Organizacja Pracy i jest to tzw. metodologia MES (Modules of Employable Skills – Moduły 

Umiejętności Zawodowych). Metodologia ta została wykorzystana na gruncie polskim do tworzenia 
modułowych programów nauczani dla systemu szkolnego i pozaszkolnego.  

 

Podejście MES oparte jest na „modelu zmodularyzowanego zawodu”, który traktuje zawód jako określoną 

całość. Zawód jest analizowany i dzielony na samodzielne, logiczne części (mogą nimi być zadania zawodowe, 

zakresy pracy lub kwalifikacje cząstkowe dla zawodu), które stanowić mogą treść nauki (kurs lub pełny cykl 

kształcenia w zawodzie), co w efekcie prowadzi, po ocenie końcowej, do uzyskania certyfikatu lub dyplomu, 

potwierdzających określone kwalifikacje w zawodzie
8
.  

 

Podstawą kształcenia są jednostki modułowe, które są wyodrębnionymi najmniejszymi cząstkami pracy, 
zwanymi również zadaniami zawodowymi. Każda jednostka ma określony początek i koniec czynności, a jej 
efektem finalnym jest produkt, usługa lub istotna decyzja. Jednostka modułowa stanowi część wyodrębnionego 
modułu. W skład jednego modułu może wchodzić od jednej do kilkunastu jednostek modułowych. 

 

Moduł umiejętności zawodowych w koncepcji MES stanowi specyfikację pracy wyrażoną w formie jednostek 

modułowych
9
.  

 

                                                 
7 Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Materiał informacyjny dla uczestników konferencji i szkoleń, dz. cyt., s. 4. 
8 jak wyżej, s. 4. 
9 jak wyżej, s. 5. 
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Rysunek 4 Istota kształcenia w jednostce modułowej 

 

Źródło: J. Moos, Standardy kwalifikacji zawodowych i kształcenie modułowe, a rynek pracy, w: Przemiany  

w edukacji zawodowej, Moos J. (red.), ŁCDNiKP, Łódź 2010, s. 83. 

 

Wśród determinant pomyślnego wdrażania kształcenia modułowego wyróżnia się: 

• odpowiednie przygotowanie programu nauczania, który podzielony jest na niezależne jednostki 
nauczania i uczenia się; 

• aktywny udział nauczycieli w procesie kształcenia, mający na celu doprowadzenie osób uczących się do 
uzyskania oczekiwanych efektów; 

• istnienie efektywnej struktury organizacyjnej, która gwarantuje realizację procesu nauczania 

• istnienie możliwości rozpoczynania edukacji z różnych poziomów wstępnych, tj. dostępne są różne 
ścieżki uczenia się, dostosowane do różnych poziomów wcześniej zdobytej wiedzy, predyspozycji 
indywidualnych i potrzeb; 

• dostęp do materiałów dydaktycznych. 

 

Wskazywanymi zaletami koncepcji kształcenia modułowego są
10

: 

• innowacyjność, która prowadzi do kształtowania nowego  środowiska nauczania i uczenia się;  

• mierzalność, umożliwiająca sprawdzenie czy wyznaczony modułem zakres treści kształcenia przekłada 
się na konkretne umiejętności i wiadomości uczących się. Oznacza to, że wymagania określone  
w module stanowią „jednostkę miary” nabytych kompetencji;  

• wymienność, polegająca na adekwatnym do potrzeb uczących się i oczekiwań rynku pracy dobieraniu 
oraz aktualizacji zakresów treści określonych jako „moduły”, które składają się na całość programu 
nauczania. Cecha ta wskazuje również na otwartość programu nauczania na zmiany spowodowane 
kontekstem edukacyjnym;  

• mobilność, gwarantująca wykorzystanie modułu w różnych konfiguracjach, układach i formach 
nauczania i uczenia się zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Jest to zatem mobilność 
pozioma i pionowa modułów;  

• elastyczność, odnosząca się do struktury i układu treści kształcenia, które podzielone są na niezależne 
elementy tzw. „moduły”, co ułatwia ich aktualizację oraz wprowadzanie nowych i wymianę 
przestarzałych treści. Cecha ta wskazuje również na możliwość indywidualizacji kształcenia.  

 

                                                 
10 Na podstawie: Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Materiał informacyjny dla uczestników konferencji 
 i szkoleń, dz. cyt., s. 5-6. 
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Modułowy program nauczania 

 

Podstawą realizacji kształcenia modułowego jest modułowy program nauczania.  

 

Program modułowy może być zdefiniowany jako program nauczania, który jest zorganizowany w odrębne, 

logicznie dobrane i ustrukturyzowane treści kształcenia. Treści te są zintegrowane w modułową strukturę 

(zgodnie z przyjętą metodologią dla programów modułowych w systemie szkolnym) w formie „wymienialnych” 

modułów i jednostek modułowych, których używa się do tworzenia ofert programowych dla świadczenia usług 

edukacyjnych w systemie szkolnym i pozaszkolnym
11

. 

 

Rysunek 5 Struktura modułowego programu kształcenia zawodowego 

 

Źródło: J. Moos, Standardy kwalifikacji zawodowych i kształcenie modułowe, a rynek pracy, w: Przemiany  

w edukacji zawodowej, Moos J. (red.), ŁCDNiKP, Łódź 2010, s. 81. 

 

Szkoły mogą korzystać z gotowych już programów, modyfikować je lub tworzyć własne autorskie programy 
nauczania w danym zawodzie. Tworząc modułowy program nauczania należy wyodrębnić najpierw moduły 
kształcenia zawodowego. W pierwszym kroku określa się wewnętrzne związki logiczne między zadaniami 
zawodowymi a kwalifikacjami, a następnie porządkuje się rodzaje i specyfiki kwalifikacji zawodowych.  
W efekcie tworzą się cztery kategorie modułów: 

� Podstawy działalności zawodowej – eksponowane są umiejętności o charakterze ogólnym, życiowym, 
czy też społeczno-ekonomicznym. 

� Podstawy zawodu - nawiązuje do kanonu kształcenia wspólnego dla określonego, powszechnie 
uznawanego obszaru zawodowego (układ branżowy). Liczba modułów w tej grupie uzależniona jest od 
zróżnicowania przedmiotów i środków pracy w zawodach pokrewnych zakwalifikowanych do danego 
obszaru zawodowego. 

� Podstawowe prace w zawodzie - nawiązuje do kanonu kształcenia zawodowego w zakresie prac 
typowych (podstawowych) dla określonego zawodu. Liczba modułów w tej kategorii wynika  

                                                 
11 jak wyżej, s. 17. 
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z asortymentu robót oraz rozwoju techniki, technologii oraz organizacji prac: wytwórczych 
(produkcyjnych), usługowych, technologicznych. 

� Specjalistyczne prace w zawodzie - odnosi się do wąskich specjalizacji występujących w zawodzie. 
Wprowadzenie tej kategorii modułów do szkolnego programu nauczania nie jest obligatoryjne  
i uzależnione jest od możliwości szkoły w zapewnieniu specjalistycznego kształcenia (dysponowanie 
odpowiednią bazą techno-dydaktyczną). 

 

Rysunek 6 Treści modułów i jednostek modułowych 

 

Źródło: J. Moos, Standardy kwalifikacji zawodowych i kształcenie modułowe, a rynek pracy, w: Przemiany  

w edukacji zawodowej, Moos J. (red.), ŁCDNiKP, Łódź 2010, s. 81. 

 

Modułowe programy nauczania mogą również zawierać obudowę dydaktyczną w postaci tzw. pakietów 
edukacyjnych. Jest to omówienie każdej jednostki modułowej przeznaczone dla nauczycieli oraz uczniów.  

 

Wyróżniki kształcenia modułowego – porównanie z kształceniem przedmiotowym 

 

Za cechy charakterystyczne modułowych programów kształcenia zawodowego można uznać
12

: 

� Programy modułowe nauczania dla zawodu powstały w wyniku analizy pracy w danym zawodzie.  
W efekcie proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przygotowanie uczących się do realizacji 
typowych zadań zawodowych. 

� Modułowe programy kształcenia zawodowego wraz ze standardami kwalifikacji zawodowych stanowią 
elementy kształtowania oferty edukacyjnej zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. 

� Integrują zawodowe kształcenie teoretyczne z kształceniem praktycznym zgodnie z zasadą: tyle 
teorii, ile jest niezbędne do wykonania zadań praktycznych. 

                                                 
12 na podstawie: Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego. Poradnik dla dyrektora szkoły i placówki oświatowej, 
KOWEZiU, 2011, s. 25. 
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� Są łatwe do aktualizacji, przejrzyste, przydatne do realizacji idei uczenia się przez całe życie, 
stymulują rozwój kwalifikacji i kompetencji – poprzez stopniowe zdobywanie kolejnych 
umiejętności, zapewniają większą efektywność procesu kształcenia. 

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę kształcenia modułowego poprzez porównanie do tradycyjnego 
kształcenia przedmiotowego na różnych wymiarach. 

 

Tabela 2 Porównanie kształcenia modułowego oraz przedmiotowego 

Kształcenie modułowe Kształcenie przedmiotowe 

Podstawowe założenia procesu dydaktycznego 

� Integracja kształcenia praktycznego  
i teoretycznego. 

� Dominujące jest kształcenie praktyczne – 
teoria i praktyka razem według zasady – tyle 
teorii, ile jest niezbędne do wykonania zadań 
praktycznych (prymat umiejętności). 

� Niezależne nauczanie teorii i praktyki. 

� Dominujące jest nauczanie teoretyczne – 
najpierw teoria, potem praktyka (prymat 
wiedzy). 

Struktura programu nauczania 

� Podstawowe informacje na temat struktury 
programu prezentuje mapa dydaktyczna 
modułowego programu nauczania dla 
zawodu, przedstawiająca kolejność  
i powiązania pomiędzy podstawowymi 
elementami tego programu, tzn. modułami  
i jednostkami modułowymi, pokazując 
jednocześnie drogi dojścia do zdobycia 
określonych kwalifikacji zawodowych. 

� Podstawowe informacje na temat struktury 
programu prezentuje zaproponowany  
w postaci tabeli plan nauczania, 
przedstawiający propozycję kolejności 
realizacji przedmiotów oraz przeznaczoną na 
nie tygodniową liczbę godzin. 

� Brak przejrzystej informacji na temat 
sposobu dojścia do uzyskania określonych 
kwalifikacji dla danego zawodu. 

� Podział na moduły – części programu 
doprowadzające uczących się do osiągnięcia 
kwalifikacji i kompetencji. 

� Moduł zawodowy przygotowuje do 
wykonywania zadania zawodowego 
typowego dla danego zawodu. 

� Podział na przedmioty teoretyczne  
i praktyczne. 

� Przedmioty teoretyczne wyprzedzają  
w czasie realizację przedmiotów 
praktycznych. 

� Moduły podzielone są na jednostki 
modułowe. 

� W przedmiotach wydzielone są działy 
tematyczne. 

Organizacja procesu dydaktycznego 

� W związku z całkowitą integracją kształcenia 
teoretycznego i praktycznego – co do 
miejsca i czasu – zajęcia odbywają się  
z podziałem klasy na grupy ćwiczeniowe  
i realizowane są w pracowniach 
zawodowych. 

� Kształcenie teoretyczne odbywa się  
w ramach przedmiotów teoretycznych  
i dotyczy całej klasy. Kształcenie praktyczne 
realizowane jest w pracowniach 
zawodowych z podziałem na grupy 
ćwiczeniowe. 

� Ze względu na integrację miejsca i czasu 
kształcenia teoretycznego i praktycznego 
uczniowie mogą w naturalny sposób od razu 
zastosować w praktyce poznaną wiedzę. 

� Przedmioty teoretyczne zwykle realizowane 
są wcześniej, aby zapewnić przygotowanie 
do kształcenia umiejętności praktycznych. 
Czas, który upływa od poznania wiedzy do jej 
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Kształcenie modułowe Kształcenie przedmiotowe 

praktycznego zastosowania, często wynosi 
kilka miesięcy, a nawet cały rok. 

� Ponieważ ten sam nauczyciel prowadzi 
ucznia poprzez zdobywanie wiedzy  
i zastosowanie jej w praktycznym działaniu, 
może skutecznie unikać niepotrzebnych 
powtórzeń. 

� Często inny nauczyciel uczy przedmiotu 
teoretycznego, który stanowi przygotowanie 
do ćwiczeń realizowanych w ramach 
przedmiotu praktycznego – powoduje to 
konieczność przed ćwiczeniem 
przypomnienia lub wyegzekwowania 
wcześniej zdobytej wiedzy. 

� W planie lekcji godziny przeznaczone na 
kształcenie zawodowe są zblokowane  
w poszczególnych dniach. 

� W planie lekcji godziny przeznaczone na 
przedmioty zawodowe są umieszczane dość 
dowolnie, często poprzedzielane 
przedmiotami ogólnokształcącymi. 

Metody nauczania 

� W planowaniu kształcenia modułowego 
uwzględnia się dłuższe jednostki 
metodyczne, co znacznie ułatwia stosowanie 
aktywnych metod nauczania/uczenia się. 

� Stosowanie niektórych metod aktywnych 
jest utrudnione ze względu na rozbicie 
godzinowe zajęć w planie lekcyjnym. 

Ocenianie 

� Ocena wiedzy i umiejętności jej praktycznego 
wykorzystania wzajemnie się przenikają, 
dając uczniowi pełniejszą informację na 
temat jego przygotowania do zawodu i do 
sprostania wymaganiom egzaminu 
zewnętrznego. 

� Oceniana jest wiedza (przedmioty 
teoretyczne) i umiejętności zawodowe 
(przedmioty praktyczne). 

� Ze względu na większą liczbę przedmiotów 
teoretycznych dominującą wagę w procesie 
oceniania wewnątrzszkolnego ma ocena 
wiedzy. 

� Ocenianie jest ukierunkowane na 
sprawdzanie umiejętności praktycznych 
poprzez zastosowanie różnych form testów 
(sprawdzianów) praktycznych. 

� Informacja zawarta na świadectwie szkolnym 
(ocena modułu np. Instalacja urządzeń 
elektronicznych) informuje o stopniu 
opanowania zadania zawodowego i jest 
bardziej czytelna dla potencjalnego 
pracodawcy. 

� W ocenianiu dominują metody i formy 
sprawdzające wiedzę. 

� Informacja na świadectwie szkolnym dotyczy 
przedmiotów formułowanych najczęściej  
w kategorii dziedzin wiedzy, np. urządzenia 
elektroniczne. 

Źródło: Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego. Poradnik dla dyrektora szkoły i placówki 

oświatowej, KOWEZiU, 2011, s. 26-27. 

 

Podstawowe różnice pomiędzy kształceniem modułowym a przedmiotowym związane z realizacją kształcenia 
teoretycznego i praktycznego pokazują również wypowiedzi badanych ekspertów: 

 

• W kształceniu przedmiotowym jest wyraźny podział na teorię i wystarczy mieć pomieszczenia 
dydaktyczne w postaci pracowni dydaktycznych, wyposaŜonych w środki dydaktyczne, a umiejętności 
praktyczne uczniowie [kształtują] na zajęciach praktycznych, bądź na praktykach zawodowych  
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u pracodawcy, bądź teŜ po prostu, właśnie we wspomnianych Centrach [Centra Kształcenia 
Praktycznego]. Natomiast, w kształceniu modułowym nie ma podziału na teorię i na praktykę, czyli, 
jeśli uczymy pewnych umiejętności typu spawania, to w sali dydaktycznej omawiamy teorię, ale za 
chwilę przechodzimy do pracowni i uczymy tych umiejętności praktycznych. [EKSPERT]13 

• Oczywiście jest zasadnicza róŜnica, dlatego Ŝe kształcenie przedmiotowe skupia się na godzinie 
lekcyjnej, dwóch godzinach lekcyjnych a kształcenie praktyczne jest wtedy odkładane na czas 
późniejszy czy to za kilka dni, czy za tydzień, czy na okres odbywania praktyki. To zaleŜy od klasy,  
bo jeŜeli są to klasy zasadniczej szkoły zawodowej to wiadomo, Ŝe zajęcia praktyczne odbywają albo 
na warsztatach szkolnych albo w centrach kształcenia praktycznego i osobno przychodzą na 
kształcenie teoretyczne do szkoły a za kilka dni idą na kształcenie praktyczne. JeŜeli zajęcia 
praktyczne są akurat tematycznie zbieŜne z teoretycznymi to całe szczęcie, a jeŜeli są przesunięte  
z róŜnych względów w czasie, to tutaj juŜ jest rozbieŜność i ta niezręczność, która nie pozwala 
utrwalić wiadomości, nie pozwala potwierdzić ich umiejętnościami. [EKSPERT] 

 

Zalety kształcenia modułowego 

 

W obecnym systemie oświatowym w Polsce szkoły mają swobodę w doborze programu nauczania i wybór 
nauki zawodu z wykorzystaniem kształcenia modułowego zależy od indywidualnych decyzji szkoły.  

 

Eksperci podkreślają wysoką efektywność i skuteczność kształcenia modułowego, które szczególnie 
sprawdza się w sytuacjach, gdy potrzebna jest elastyczna zmiana treści nauczania i dostosowanie do 
zmieniających się potrzeb w zakresie zdobywanych kwalifikacji i kompetencji. Koncepcja ta doskonale 
wpisuje się w koncepcję „uczenia się przez całe życie” oraz ułatwia mobilność zawodową.  

 

Zdaniem ekspertów główną zaletą kształcenia w oparciu o programy modułowe jest integracja  

w poszczególnych modułach celów i treści kształcenia, zarówno o charakterze teoretycznym, jak  

i praktycznym. Ponadto umożliwia ono elastyczne dostosowanie procesu nauczania do zmieniających się 

potrzeb rynku pracy, warunków ekonomicznych i rozwoju technologii
14

. Koncepcja kształcenia modułowego 
zbliża proces kształcenia do procesu pracy, gdzie uczeń odtwarza poszczególne zadania zawodowe. Ten sposób 
nauczania pozwala na uzyskanie wyższej efektywności kształcenia. Kształcenie modułowe wiąże się  

z kształceniem problemowym (powiązanie teorii i praktyki, rola tutorska nauczciela, kształtowanie umiejętności 

samodzielnego uczenia się), kształceniem wielostronnym (kształtowanie umiejętności formułowania 

komunikatów – sądów analityczno-opisowych wyjaśniających, wartościujących i normatywnych), kształceniem 

indywidualnym (indywidualizacja procesu kształcenia), kształceniem programowym i strukturalnym, 

kształceniem multimedialnym, a przede wszystkim z kształceniem zadaniowym (wykonywanie zadań 

zawodowych)
15

. 

 

Uczeń zdobywa nie tylko wiedzę zawodową, ale również uczy się samodzielności, podejmowania decyzji, 
kreatywności, czy też odpowiedzialności, wykonując w praktyce określone czynności. Kształcenie modułowe 

zorientowane na uczenie się poprzez wykonywanie zadań zawodowych wywołuje wartościowe procesy 

                                                 
13 Ze względu na zapewnienie czytelności i przejrzystości prezentowanych wypowiedzi respondentów zastosowano rozróżnienie 
kolorystyczne dla poszczególnych podmiotów uczestniczących w badaniach. Kolorem czerwonym oznaczone są wypowiedzi ekspertów, 
kolorem szarym wypowiedzi dyrektorów, kolorem zielonym opinie nauczycieli, zaś niebieskim uczniów. Ponadto elementy wypowiedzi 
respondentów oznaczone nawiasami kwadratowymi pochodzą od autorów raportu i są zabiegiem również zwiększającym czytelność. 
14 Na podstawie: Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Materiał informacyjny dla uczestników konferencji  

i szkoleń, dz. cyt., s. 18. 
15 J. Moos, Standardy kwalifikacji zawodowych i kształcenie modułowe, a rynek pracy, w: Przemiany w edukacji zawodowej, Moos J. (red.), 
ŁCDNiKP, Łódź 2010, s. 79-80. 
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edukacyjne stymulujące aktywność uczących się (samodzielne pobieranie informacji, potrzebnych do wykonania 

danego zadania zawodowego, tworzenie zespołów zadaniowych, kontrakty edukacyjne)
16

. 

 

Wprowadzenie kształcenia modułowego do szkół następuje powoli, gdyż konieczne jest przełamywanie oporów 
mentalnych związanych z przywiązaniem do przedmiotowego programu nauczania i podziału na kształcenie 
zawodowe teoretyczne i praktyczne. Wymaga również zwiększenia udziału w kształceniu nauczycieli 
posiadających praktyczną wiedzę, będących pracownikami zakładów pracy. Prawidłowa realizacja kształcenia 
modułowego musi się opierać również na dobrze wyposażonej bazie techno-dydaktycznej.  

 

4.3 Dostępne wsparcie w zakresie wdrażania kształcenia modułowego w Polsce 

W sytuacji, gdy w polskim systemie oświaty wybór sposobu kształcenia zależy od decyzji szkoły, istotne staje się 
stosowanie jak najszerszego wsparcia w zakresie wdrażania kształcenia modułowego. Wsparcie to powinno 
łączyć w sobie zarówno działania informacyjno-promocyjne, zwiększające stan wiedzy i chęci wprowadzenia 
kształcenia w oparciu o modułowe programy nauczania, jak również działania doradcze, wspierające proces 
wprowadzania kształcenia do placówek szkolnych. 

 

Główną instytucją, która zajmuje się promocją i wsparciem w zakresie wdrażania kształcenia modułowego  
w Polsce, jest Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Działalność w tym obszarze 
jest częścią zarówno statutowych zadań Ośrodka, jak również realizowana jest w ramach projektów 
dofinasowanych ze źródeł zewnętrznych.  

Do 2012 roku KOWEZiU realizuje projekt systemowy współfinasowany ze środków Unii Europejskiej „System 
wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”. 
Jest on realizowany w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 –  Poprawa jakości 
kształcenia, Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia. Celem projektu jest wypracowanie 
systemu wsparcia dla szkół zawodowych i placówek oświatowych przygotowujących się do wdrożenia  
w praktyce szkolnej programów o strukturze modułowej. 

W ramach tego projektu prowadzone są z jednej strony działania mające na celu upowszechnienie idei 
kształcenia modułowego – cykl konferencji ogólnopolskich skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz 
przedstawicieli organów prowadzących, prowadzenie portalu internetowego www.ksztalceniemodulowe-
koweziu.pl i różne działania promocyjne. Z drugiej strony oferowane jest metodyczne i organizacyjne wsparcie 
dla szkół zainteresowanych wdrożeniem kształcenia modułowego.  

Do udziału w projekcie zaproszono ponad 200 szkół. W roku szkolnym 2010/2011 ekspert przeszkolony  

w ramach projektu realizował cykl 12 konsultacji, dotyczących przygotowania placówki do wdrożenia 

programów modułowych. Szkoły (dyrektorzy i kadra nauczycielska) otrzymały wsparcie merytoryczne, 

metodyczne oraz organizacyjne. W efekcie ok. 30% szkół uczestniczących w projekcie realizuje od września 

2011r. kształcenie zawodowe według programów modułowych. Pozostałe placówki zadeklarowały chęć 

wdrożenia programów w roku szkolnym 2012/2013. W ramach niniejszego projektu jest opracowywana seria 

21 poradników „Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego”. Poradniki są adresowane  

do: organów nadzorujących i prowadzących, dyrektorów szkół, kierowników kształcenia praktycznego, 

nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Dodatkowo opracowano 16 poradników branżowych. 

Intencją autorów było stworzenie praktycznego materiału, dzięki któremu czytelnik będzie mógł przełożyć 

proponowane działania wprost na życie szkoły. Obecnie w formie preprintów wydano 14 pozycji a w ostatecznej 

wersji cała seria ukaże się w 2012 roku
17

. 

 

                                                 
16 jak wyżej, s. 80. 
17 Informacje  zaczerpnięte ze strony internetowej www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl. 
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KOWEZiU wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej prowadził również w latach 2004-2008 projekt 
„Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”. W ramach tego projektu 
opracowano: 131 modułowych programów nauczania oraz 3438 pakietów edukacyjnych stanowiących 
obudowę dydaktyczną modułowych programów nauczania. Każdy pakiet składał się z poradnika dla ucznia 
i poradnika dla nauczyciela. 

 

Oprócz działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej warto odnotować 
działalność na rzecz promocji i wdrażania kształcenia modułowego takich instytucji jak Instytut Technologii 
Eksploatacji w Radomiu oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu podejmuje prace badawcze w zakresie kształcenia i doskonalenia 
zawodowego. Wraz z innymi instytucjami Instytut brał udział w opracowywaniu teoretycznych podstaw 
kształcenia modułowego, innowacyjnych programów i technologii kształcenia między innymi poprzez udział  
w projekcie prowadzonym przez KOWEZiU - „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia 
zawodowego”, gdzie opracowywano modułowe programy nauczania i pakiety edukacyjne dla uczniów  
i nauczycieli. Pracownicy Instytutu na czele z doktorem Krzysztofem Symelą są autorami wielu publikacji 
poświęconych koncepcji kształcenia modułowego oraz tworzenia modułowych programów nauczania. Ponadto 
Instytut służy wsparciem szkołom wdrażającym kształcenie modułowe i jest propagatorem tej formy nauki 
zawodu w subregionie radomskim.  

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podobnie jak Instytut Technologii 
Eksploatacji w zakresie kształcenia modułowego prowadzi szeroko zakrojone działania. Z jednej strony 
pracownicy Centrum zaangażowani są w inicjatywy związane z tworzeniem teoretycznej podbudowy dla 
kształcenia modułowego w Polsce. Centrum uczestniczyło w projektach KOWEZiU jako podwykonawca  
w zakresie opracowywania modułowych programów nauczania oraz pakietów edukacyjnych dla uczniów  
i nauczycieli. Pracownicy ŁCDNiKP na czele z dyrektorem Moosem są również autorami publikacji poświęconych 
tej tematyce. Z drugiej strony Centrum zaangażowane jest w proces wdrażania kształcenia modułowego, 
głównie na obszarze województwa łódzkiego, ale również wspomaga placówki z innych regionów Polski.   
W ramach projektu KOWEZiU „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe 
programy kształcenia zawodowego” Centrum było koordynatorem wojewódzkim, zaś jego pracownicy pełnili 
rolę ekspertów, którzy wspierali poprzez cykl konsultacji wdrażanie kształcenia modułowego w placówkach 
szkolnych. Badany przedstawiciel ŁCDNiKP następująco wypowiadał się o działalności instytucji: 

 

• Prowadzimy multum takich spotkań z nauczycielami, dyrektorami szkół pokazując, iŜ najwaŜniejszą 
kategorią dydaktyczną jest jednostka modułowa, czyli zadanie zawodowe, które wykonuje uczący się. 
Gdy następuje obrona wyników, to jest ekipa zespołowa, kształtowanie wielu waŜnych umiejętności, 
tak dalej i tak dalej. To kształcenie modułowe i zadaniowe naszym zdaniem znakomicie koresponduje 
z filozofią Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji. To jest osiąganie kwalifikacji, nadawanie 
kwalifikacji uczącym się w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych. Dlatego tak 
waŜna jest sprawa implementacji tego modelu kształcenia modułowego do praktyki szkolnej. 
[EKSPERT] 

 

Powyższe instytucje są również współzałożycielami Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Jest to inicjatywa 
realizowana w ramach projektu Leonardo da Vinci pn. Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów  
i Technologii Edukacyjnych. Polska Sieć Kształcenia Modułowego (PSKM) stanowi dobrowolne porozumienie 
instytucji działających na rzecz promocji i rozwoju modułowej koncepcji kształcenia zawodowego dla krajowego 
i europejskiego rynku pracy. PSKM zapewnia pomoc metodyczną, doradczą, informacyjną, jak również świadczy 
usługi w zakresie projektowania, wdrażania oraz oceny jakości nowych rozwiązań programowych  
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i organizacyjnych kształcenia modułowego w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej
18

. PSKM ma 
w założeniu integrować i wspierać środowiska i instytucje, które stosują w praktyce kształcenie modułowe. 
Jednym z elementów działalności PSKM jest przyznawanie akredytacji, które są potwierdzeniem spełnienia 
jakości standardów nauczania w oparciu o modułowe programy kształcenia.  

 

Przedstawiciel Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego tak wypowiadał się o tej inicjatywie.  

 

• W Polskiej Sieci jest około 80 instytucji, w tym główny trzon stanowią szkoły zawodowe, Centra 
Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, ale są [równieŜ] firmy szkoleniowe, 
placówki szkolnictwa wyŜszego - o ile pamiętam, trzy, czy cztery. Są równieŜ, bodajŜe dwie firmy 
szkoleniowe, mocno związane z konkretnymi pracodawcami. Czyli moŜna powiedzieć, szkoleniowcy od 
strony pracodawcy. [EKSPERT] 

 

Należy również zwrócić uwagę na lokalne inicjatywy wspierające kształcenie modułowe. Przykładem jest tutaj 
Regionalna Śląska Sieć Kształcenia Modułowego. Terenem działania tej inicjatywy są województwa śląskie, 
opolskie i dolnośląskie, zaś celem działania na rzecz promocji i rozwoju modułowej koncepcji kształcenia  
i szkolenia zawodowego. Podobne sieci planowane są również w innych regionach o zwiększonej aktywności  
w obszarze wdrażania kształcenia modułowego – w Małopolsce oraz na Pomorzu.  

 

• Jest to Śląska Sieć Kształcenia Modułowego, gdzie zespół techniczny w Mikołowie, ZDZ katowicki  
i Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, uruchomiły taką, moŜna powiedzieć lokalną, 
regionalną sieć, która po prostu wspiera tamto środowisko akurat. Region śląski jest regionem, moŜna 
powiedzieć, gospodarczo nasyconym i w szkoły i w placówki kształcenia zawodowego i w związku  
z tym, tam się ta sieć rozwinęła. W najbliŜszym czasie, bo to przy okazji róŜnych projektów POKL 
regionalnych, równieŜ prowadzone są przygotowania do uruchamiania innych regionalnych sieci. My  
w Małopolsce, chcemy uruchomić Małopolską Sieć Kształcenia Modułowego, równieŜ w Gdańsku 
podobną sieć, czyli w regionie województwa pomorskiego, chcemy ją uruchomić. Mocne środowisko 
równieŜ jest pod kątem szkół hotelarsko-gastronomicznych w Olsztynie. Jest środowisko poznańskie. 
[EKSPERT] 

 

Oprócz szczególnych inicjatyw dotyczących kształcenia modułowego, zainteresowane tą formą kształcenia 
szkoły mogą liczyć na szeroką ofertę szkoleń, konferencji oraz warsztatów realizowanych przez instytucje 
odpowiedzialne za doskonalenie i dokształcanie kadry pedagogicznej.  

 

• To znaczy w tej chwili jest bardzo duŜe wsparcie ze środków Unii Europejskiej i dyrektorzy szkół 
przede wszystkim wyjeŜdŜają na róŜnego rodzaju wizyty studyjne i mają okazję zobaczyć, jak 
wygląda organizacja tego kształcenia w róŜnych systemach oświaty Unii Europejskiej i przywoŜą 
bardzo dobre praktyki, dzięki temu mają teŜ moŜliwość wykorzystania tego, co podpatrzyli, u siebie. 
I myślę, Ŝe tych form, konferencje, narady, w tej chwili jest więcej takich moŜliwości i myślę, Ŝe ze 
wszystkich tych moŜliwości korzystają szkoły poprzez właśnie udział w róŜnego rodzaju projektach, 
wyjazdach studyjnych. Wiem, Ŝe organy prowadzące organizują takie wyjazdy, juŜ nawet nie  
w ramach projektu, tylko po to, Ŝeby dyrektorzy szkół zawodowych mieli okazję nabyć doświadczenia 
i zobaczyć, co się dzieje w świecie i potem wykorzystywać to doświadczenie w swoich szkołach. 
[EKSPERT] 

                                                 
18 Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej http://www.emcet.net. 
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5 STAN WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO W POLSCE 

Stan wdrażania kształcenia modułowego w Polsce trudno poddać jednoznacznej ocenie. W wyniku czynności 
badawczych nie zidentyfikowano dostępnych aktualnych i pełnych baz lub danych dotyczących szkół 
wdrażających kształcenie modułowe. Informacje na ten temat nie są odnotowywane w Systemie Informacji 
Oświatowej, który stanowi podstawowe i najpełniejsze źródło informacji na temat placówek szkolnych  
i uczniów.  

Również Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej nie udostępnia bieżących danych na 
temat stanu wdrażania kształcenia modułowego. Dostępna jest co prawda baza szkół wdrażających kształcenie 
modułowe, ale ogranicza się ona jedynie do placówek uczestniczących w projektach KOWEZiU i zdaniem 
badanych przez nas ekspertów baza ta nie jest aktualizowana i informacje w niej zawarte nie odzwierciedlają 
bieżącej sytuacji.  

Obecnie nie zidentyfikowano jednej instytucji, która systemowo gromadziłaby informacje na temat 
prowadzenia przez szkoły kształcenia modułowego. Eksperci, z którymi prowadzono rozmowy, sugerowali 
kontakt z instytucjami zarządzającymi szkołami, gdyż to one aktualnie zatwierdzają organizację kształcenia  
w szkołach zawodowych, przejmując ten obowiązek od kuratoriów. 

Pewnych informacji, które należy traktować raczej poglądowo, dostarcza ogólnopolskie ilościowe badanie 
przeprowadzone wśród dyrektorów

19
 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2010 roku. Wyniki tego 

badania zostały zaprezentowane w raportach z serii Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego 

w Polsce
20

. Warto podkreślić, iż jest to jedyny zidentyfikowany podczas wykonywania czynności badawczych 
projekt badawczy poruszający bardziej szczegółowo tematykę kształcenia modułowego. Dostępne publikacje  
w głównej mierze dotyczą omówienia koncepcji tej formy nauki zawodu, wraz z wytycznymi dla tworzenia 
modułowych programów nauczania, ewentualnie służą wsparciem w zakresie procesu wdrażania tego 
rozwiązania, jednak od strony teoretycznej.  

 

Wyniki badania przeprowadzonego dla MEN pokazują, że kształcenie zawodowe z wykorzystaniem 
modułowych programów nauczania realizowało 9% badanych szkół, podczas gdy 35% prowadzenie takiego 
kształcenia umożliwia posiadana baza techno-dydaktyczna. Małą popularność tej formy kształcenia potwierdza 
również wypowiedź jednego z badanych ekspertów: 

 

• W Polsce około 250 szkół kształci modułowo na ponad 7 tysięcy szkół. [EKSPERT] 

 

Programy modułowe realizowane są najczęściej w następujących kierunkach: 

� elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczny; 

� gastronomia i produkcji spożywcza; 

� mechaniczny; 

� ekonomiczno-finansowo-biurowy; 

� budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane. 

 

                                                 
19 Badanie zostało przeprowadzone na próbie N=4009 dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dla młodzieży i dyrektorów CKP. 
20 Raport zbadania ilościowego dyrektorów dostępny jest na stronie internetowej 
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/raporty/raport_dyrektorzy.pdf. Cała seria raportów dostępna jest na stronie internetowej 
Ministerstwa Edukacji Zawodowej www.men.gov.pl w zakładce Kształcenie i kadra. 
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Marginalne znaczenie kształcenie modułowe ma w następujących kierunkach: górnictwo, hutnictwo  
i odlewnictwo oraz poligraficzno-drukarskim i papierniczym.  

Wymienioną strukturę kierunków potwierdzają również doświadczenia badanych ekspertów, którzy jako 
najpopularniejsze zawody, w jakich wykorzystywane są modułowe programy nauczania wymieniają: technika 
informatyka, technika mechatronika czy technika elektronika. Tłumaczą to faktem, że kierunki takie doskonale 
wpisują się w koncepcję kształcenia modułowego. 

 

• Na listę zawodów, które, w których uruchomione jest kształcenie modułowe, to zobaczymy,  
Ŝe głównie to dotyczy zawodów, takich jak przede wszystkim technik informatyk, technik 
mechatronik, technik elektronik. Czyli zawody, które z natury w sobie i w działalności praktycznej  
w przedsiębiorstwie mają takie wyraźne nakierunkowanie, bo same procesy pracy pokazują i są 
zmodularyzowane. Czyli de facto jedne zawody mają predyspozycje, Ŝeby kształcić modułowo i te,  
o których mówiłem takie mają. Największa ilość szkół, to właśnie jest technik informatyk, technik 
elektronik, technik mechatronik. I od strony organizacyjnej, no przede wszystkim najbardziej 
predysponowane jest kształcenie w szkole policealnej, czyli w tej szkole, gdzie nie ma kształcenia 
ogólnokształcącego. Bazą wejściową jest absolwent, czy liceum ogólnokształcącego, czy innego typu 
szkoły. Kształcenie moŜe być realizowane w formie takiej kursowej, po to Ŝeby zaoferować mu 
konkretne kwalifikacje. [EKSPERT] 

 

Rysunek 7 Kierunki, w jakich odbywa się kształcenie z zastosowaniem programów modułowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego  

w Polsce. Raport z badania wśród dyrektorów szkół kształcących w zawodzie i CKP metodą wywiadów 

wspomaganych komputerowo (CAWI lub CAPI), MEN, Warszawa, luty 2011, s. 29. 
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Wśród przyczyn, dla których dyrektorzy badanych szkół nie zdecydowali się na wprowadzenie modułowych 
programów nauczania w zawodach, najczęściej wskazywano niesprzyjającą sytuację formalno-prawną, ale 
również niedostosowaną bazę techno-dydaktyczną, czy też brak środków finansowych. 12% dyrektorów 
przyznało, że nie posiada w tym zakresie wystarczającej wiedzy. 

 

Rysunek 8 Przyczyny braku programów modułowych w nauczaniu zawodów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego  

w Polsce. Raport z badania wśród dyrektorów szkół kształcących w zawodzie i CKP metodą wywiadów 

wspomaganych komputerowo (CAWI lub CAPI), MEN, Warszawa, luty 2011, s. 30. 

 

Dyrektorzy nie czują się przygotowani pod względem posiadanej bazy techno-dydaktycznej do 
wprowadzenia kształcenia w oparciu o modułowe programy nauczania. Potencjał taki deklarowało 35% szkół 
oraz 40% CKP. Najczęściej byli to dyrektorzy jednostek funkcjonujących poza zespołami szkół, szkół 
policealnych, techników, dyrektorzy placówek kładących nacisk na innowacyjność procesu kształcenia  
i wykorzystujących nowoczesne formy jego wsparcia. Ponadto w swojej ocenie bazę najlepiej przystosowaną do 
wdrożenia kształcenia modułowego posiadali dyrektorzy placówek z województw: lubuskiego, warmińsko-
mazurskiego oraz dolnośląskiego. 
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Rysunek 9 Czy, w Pana(i) ocenie, posiadana baza techno-dydaktyczna umożliwia wdrażanie kształcenia modułowego  

w odniesieniu do nauczanych zawodów? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego  

w Polsce. Raport z badania wśród dyrektorów szkół kształcących w zawodzie i CKP metodą wywiadów 

wspomaganych komputerowo (CAWI lub CAPI), MEN, Warszawa, luty 2011, s. 28. 

 

Wyniki badań przeprowadzonych dla MEN pokazały również, że placówki, które nauczały z wykorzystaniem 
modułowych programów, były o wiele bardziej aktywne na innych polach. Znajdowały się w grupie częściej 
zatrudniających specjalistów doradztwa zawodowego, częściej prowadziły analizę losów absolwentów, miały 
wypracowany system zapewniania jakości nauczania. Były aktywne w podnoszeniu jakości kształcenia, 
korzystały z innowacji pedagogicznych, nowych możliwości nauki jak e-learning. Zjawisko to potwierdza 
również wypowiedź jednego z ekspertów: 

 

• JeŜeli spojrzymy, kto wdraŜa kształcenie modułowe, to jednocześnie moŜna powiedzieć, Ŝe te szkoły 
uczestniczą równieŜ w inicjatywach i projektach wspomagających ich działalność, czyli na pewno 
kaŜdy projekt czy regionalny, czy z funduszy unijnych, Leonardo da Vinci (bo tu największa liczba 
projektów jest), czy projekty, nawet staŜe i wymiany, gdzie szkoły jeŜdŜą za granicę i widzą, jak 
kształcą inne szkoły. I praktycznie to obserwowanie tych innych, wskazuje jednak, Ŝe kształcenie 
modułowe szeroko się rozwija w Europie. Czasy są takie, Ŝe zmienność technologii, zmienność zawodu 
powoduje to, Ŝe program modułowy szybciej moŜe reagować na zmiany, w sensie wymiany pewnych 
nieaktualnych treści, niŜ program przedmiotowy, który jest w swojej konfiguracji bardziej 
skrępowany właśnie tymi przedmiotami, które na ogół są odpowiednikiem pewnych dziedzin wiedzy 
akademickich. [EKSPERT] 

 

Z punktu widzenia koncepcji kształcenia modułowego istotna jest również aktywność szkół w zakresie 
tworzenia własnych programów nauczania w zawodzie. I tak badanie zrealizowane dla MEN pokazało,  
że jedynie w co piątej szkole i co czwartym CKP nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem autorskich 
programów. Częściej rozwiązanie to stosowane było w procesie kształcenia w zawodach należących do grup 
turystyka i hotelarstwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Autorskie programy nauczania były także 
częściej stosowane w szkołach, które planowały zmiany oferty kształcenia (rozszerzenie lub ograniczenie),  
a także szkołach będących ośrodkami egzaminacyjnymi i wprowadzających programy modułowe oraz 
innowacje pedagogiczne. 
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Rysunek 10 Współpraca nauczycieli z instytucjami zewnętrznymi przy tworzeniu programów nauczania w zawodzie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego  

w Polsce. Raport z badania wśród dyrektorów szkół kształcących w zawodzie i CKP metodą wywiadów 

wspomaganych komputerowo (CAWI lub CAPI), MEN, Warszawa, luty 2011, s 26. 

 

Badania MEN nie uwzględniają zróżnicowania ze względu na województwo w zakresie wdrażania kształcenia 
modułowego. Tymczasem różnice w tym zakresie istnieją, na co szczególnie zwracali uwagę badani eksperci. 
Jako wyróżniające się w obszarze kształcenia modułowego województwa wskazywano Śląsk i Dolny Śląsk, 
Małopolskę oraz województwa wielkopolskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. W województwach tych 
znajdują się placówki i środowiska, które wykazują się największą aktywnością w zakresie wdrażania  
i promowania idei kształcenia modułowego. Do grupy tej nie zaliczano województwa mazowieckiego, które 
zdaniem ekspertów nie wyróżnia się znacząco na tle kraju.  

Pewnych informacji na temat stanu wdrażania kształcenia modułowego w województwach dostarczają dane 
zgromadzone przez KOWEZiU, jednak należy mieć na uwadze, że są one sprzed trzech lat. Według tych danych  
najwięcej placówek realizowało kształcenie modułowe w województwie śląskim (31 szkół), dolnośląskim  
(30 szkół) oraz mazowieckim (21 szkół). W przypadku Mazowsza trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to 
największe województwo i trzeba tę liczbę odnieść do liczby szkół, które się w nim znajdują. 

 

Tabela 3 Liczba placówek realizujących kształcenie modułowe z podziałem na typy szkół i województwa (2009/2010) 

Województwo ZSZ Technikum Szkoła Policealna CKP RAZEM 

Dolnośląskie 1 8 21 0 30 

Kujawsko-pomorskie 2 5 3 0 10 

Lubelskie 2 5 5 0 12 

Lubuskie 1 8 8 0 17 

Łódzkie 1 6 3 0 10 

Małopolskie 2 4 10 0 16 

Mazowieckie 2 14 5 0 21 

Opolskie 0 1 3 0 4 

Podkarpackie 4 5 7 0 16 

Podlaskie 1 4 0 0 5 

Pomorskie 0 0 0 0 0 

Śląskie 4 14 12 1 31 

Świętokrzyskie 0 3 2 0 5 
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Województwo ZSZ Technikum Szkoła Policealna CKP RAZEM 

Warmińsko-mazurskie 0 1 12 0 13 

Wielkopolskie 1 5 7 0 13 

Zachodniopomorskie 2 3 2 0 7 

RAZEM 23 86 100 1 210 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. 

Materiał informacyjny dla uczestników konferencji i szkoleń, K. Symela, KOWEZiU, s. 22. 

 

Według powyższych danych kształcenie modułowe jest najczęściej wdrażane w Polsce w technikach  
i szkołach policealnych. Te ostatnie są wskazywane jako typy szkół, gdzie najlepiej sprawdzają się modułowe 
programy nauczania ze względu na brak zajęć ogólnych, które znajdują się w programie nauczania technikum. 
Spośród wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, najlepsze warunki organizacyjne do 

prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem modułowych programów nauczania istnieją w szkołach 

policealnych. W tym typie szkoły, oprócz jednych tylko zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (wychowania 

fizycznego lub podstaw przedsiębiorczości), pozostałe godziny ujęte w szkolnym planie nauczania powinny być 

przeznaczone wyłącznie na kształcenie zawodowe. W tym typie szkoły nie występują trudności natury 

organizacyjnej i należy oczekiwać, że liczba szkół, które należycie docenią efektywność modułowej technologii 

kształcenia będzie ustawicznie wzrastać. Szkoły policealne najlepiej są w stanie symulować działalność  

o charakterze kursowym
21

. 

 

Przyczyn małej popularności kształcenia modułowego jest wiele. Generalnie kształcenie modułowe oceniane 
jest jako droższe i elitarne, głównie ze względu na konieczność posiadania odpowiedniej bazy techno-
dydaktycznej. Finansowanie zaś tego kształcenia wymaga przychylności organów prowadzących placówki.  

 

• Znaczy stwierdzamy, Ŝe nawet łatwiej jest wdroŜyć to kształcenie modułowe w tych szkołach  
w małych powiatach. Tam jest większe wsparcie nawet ze strony szefostwa, organów prowadzących, 
ale to jest zupełnie zrozumiałe. JeŜeli tam jest jedna szkoła zawodowa, czy dwie szkoły zawodowe, 
to łatwiej występuje proces takiego wspomagania przez organ prowadzący, niŜ w przypadku duŜego 
powiatu, gdzie jest kilkadziesiąt szkół, prawda? Więc to jest trochę łatwiejsze, aczkolwiek to nie jest 
reguła. Ale by moŜna powiedzieć, Ŝe w tych szkołach w małych powiatach łatwiej następują te 
procesy innowacyjne. [EKSPERT] 

 

 

 

                                                 
21 Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Materiał informacyjny dla uczestników konferencji i szkoleń, dz. cyt., s. 
25. 
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Część 2 

Kształcenie modułowe w świetle 

wyników zrealizowanego badania 
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6 STAN WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO W WOJEWÓDZTWIE 
MAZOWIECKIM 

Podczas procesu badawczego nie zidentyfikowano dostępnych, aktualnych i pełnych danych dotyczących 
kształcenia modułowego w województwie mazowieckim. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale nie ma 
obecnie jednego źródła i instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie informacji na temat tego kształcenia. 
Ponadto nie zidentyfikowano żadnych projektów badawczych, które poruszałyby tematykę tej formy nauki 
zawodu w województwie mazowieckim. W związku z tym ocena bieżącego stanu wdrażania kształcenia 
modułowego na Mazowszu została oparta na podstawie wyników przeprowadzonych badań – zarówno 
wywiadów ilościowych CATI z dyrektorami ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, jak również badań 
jakościowych w formie „case study”.   

 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że kształcenie modułowe nie jest rozpowszechnione na 
Mazowszu. Na 188 przebadanych ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży oraz CKP i CKU jedynie  
18 dyrektorów (10%) przyznało, że szkoła wdraża kształcenie modułowe, a kolejnych 28 zadeklarowało 
przygotowywanie się do wdrożenia kształcenia modułowego.  

 

Dodatkowo wyniki te znajdują potwierdzenie w danych zebranych przez KOWEZiU przytoczonych  
w poprzednim rozdziale. Wynika z nich, że w roku szkolnym 2009/2010 w województwie mazowieckim 
prowadziło kształcenie z wykorzystaniem modułowego programu nauczania 21 placówek, z czego 14 to były 
technika, 5 szkół policealnych i 2 zasadnicze szkoły zawodowe.  

Liczba szkół, które zadeklarowały posiadanie kształcenia modułowego w badaniu CATI, została jednak 
zweryfikowana podczas rekrutacji szkół do badań jakościowych – case study. Okazało się, że 5 placówek  
w rzeczywistości nie prowadzi aktualnie kształcenia modułowego, a 2 kolejne prowadzą je tylko w zakresie 
kształcenia dorosłych. Szkoły wdrażające kształcenie modułowe skoncentrowane były w subregionie 
warszawskim (8 szkół w Warszawie i 1 szkoła w Mińsku Maz.) oraz radomskim (2 szkoły w Radomiu).  

Brak popularności kształcenia modułowego w województwie mazowieckim potwierdzają również badani 
eksperci, którzy nie wymieniają Mazowsza w gronie regionów aktywnie wdrażających tę formę kształcenia. Jako 
główne ośrodki, które rozwijają kształcenie modułowe na Mazowszu, wskazywano Warszawę i Radom. 

 

• Jeśli chodzi o Warszawę i powiaty okołowarszawskie, takich szkół jest niewiele, a wynika to z faktu, 
iŜ takie kształcenie jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o organizację i oczywiście droŜsze, jeśli 
chodzi o utrzymanie takich szkół. [EKSPERT] 

 

W badanych metodą case study placówkach wdrażających kształcenie modułowe w województwie 
mazowieckim kształcono w 20 zawodach. Przedstawiciele szkół przyznawali, że na ogół decydowali się na 
wprowadzenie tego typu nauczania w zawodach, w których posiadali dobrą bazę techno-dydaktyczną, czyli 
zwykle były to kluczowe zawody dla danej szkoły.  
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Zawody, w których najczęściej kształcono z wykorzystaniem modułowych programów nauczania  
w badanych szkołach, to: 

� Technik informatyk (3 placówki) 

� Technik elektryk (2 placówki) 

� Technik mechatronik (2 placówki) 

� Technik budownictwa (2 placówki)  

 

W pozostałych zawodach kształciły pojedyncze szkoły. Warto zauważyć, że pod względem najpopularniejszych 
kierunków kształcenia z wykorzystaniem modułowych programów, mazowieckie szkoły nie odbiegały od ogółu 
szkół w Polsce według wyników badania zrealizowanego dla MEN w 2010 r. omówionych w poprzednim 
rozdziale. Według tego badania najczęściej kształcono w polskich szkołach m.in. w kierunkach elektryczno-
elektronicznym i teleinformatycznym, mechanicznym oraz budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane. 
Kierunki te należą również do najpopularniejszych na Mazowszu. 

W przypadku województwa mazowieckiego, co potwierdzają również dane KOWEZiU z roku szkolnego 
2009/2010, dominuje kształcenie w technikach. Na 12 badanych placówek wdrażających kształcenie 
modułowe przypadły 2 CKP, 1 ZSZ, 1 szkoła policealna i 8 techników. Pod tym względem województwo 
wyróżnia się na tle całego kraju, gdzie według danych KOWEZiU z 2009/2010, z wykorzystaniem modułowych 
programów nauczania kształcą najczęściej szkoły policealne.  

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zawodów nauczanych w badanych szkołach 
wdrażających kształcenie modułowe ze względu na ich typ. 

 

Tabela 4 Typy szkół i zawody, w jakich kształcą badane szkoły z wykorzystaniem programów modułowych 

Kierunki kształcenia Technikum ZSZ Szkoła 
policealna 

CKP 

Technik drogownictwa 1    

Technik geodezji 1    

Technik inżynierii środowiska i melioracji 1    

Technik ochrony środowiska 1    

Technik budownictwa 2    

Fototechnik 1    

Technolog robót wykończeniowych    1 

Posadzkarz    1 

Monter instalacji sanitarnych    1 

Technik farmaceutyczny   1  

Ratownik medyczny   1  

Technik masażysta   1  

Terapeuta zajęciowy   1  

Technik mechanik pojazdów lotniczych 1    

Elektryk    1 

Technik elektryk 2    

Technik elektronik 1    

Technik informatyk 3    

Technik mechatronik 2    

Monter sieci,  urządzeń i instalacji 
sanitarnych 

 1   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania case study. 
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Badane szkoły znajdowały się na różnym etapie wdrażania kształcenia modułowego. Od szkół, które są na 
etapie początkowym – prowadzą kształcenie modułowe od ubiegłego roku szkolnego (2011/2012) do szkół, 
które posiadają już absolwentów i kilkuletnie doświadczenie: 

� od roku szkolnego 2011/2012 – 3 placówki (2 technika, 1 CKP); 

� od roku szkolnego 2010/2011 – 3 placówki (2 technika, 1 szkoła policealna); 

� od roku szkolnego 2008/2009 – 2 placówki (2 technika); 

� od roku szkolnego 2005/2006 – 2 placówki (2 technika); 

� od roku szkolnego 2004 – 1 placówka (1 CKP). 

 

• W kształcenie modułowe wchodziliśmy od 2004 roku. Pierwszym zawodem [był] technolog robót 
wykończeniowych. Później to się u nas bardzo dobrze sprawdziło, w związku z tym szkoły, z którymi 
współpracujemy, bardzo chętnie chciały współpracować z nami, dając nam to kształcenie jak gdyby  
w całości. W związku z powyŜszym, zawody, które przechodziły z tego kształcenia przedmiotowego  
w system kształcenia modułowego powiększały się u nas kształcenie. Mieliśmy najpierw, jak 
powiedziałem, technologa robót wykończeniowych, później w wyniku, Ŝe tak powiem, bardzo marnej 
zdawalności w starym systemie, oddano nam równieŜ kształcenie modułowe w zawodzie monter 
instalacji sanitarnych. Później był jeszcze taki zawód przejściowy - murarz, w którym tylko raz 
zrobiono nabór. RównieŜ prowadziliśmy w systemie kształcenia modułowego i praktycznie jeszcze 
czwarty zawód, to był posadzkarz, który w chwili obecnej juŜ znika z klasyfikacji zawodów. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Ponadto w badanych placówkach kształcenie modułowe wprowadzone zostało w różnej liczbie oddziałów – od 
jednego do kilkunastu: 

� 1 oddział – 3 placówki, 

� 2 oddziały – 3 placówki, 

� 4 oddziały – 1 placówka, 

� 5 oddziałów – 1 placówka, 

� 13 oddziałów – 1 placówka. 

 

Warto zaznaczyć, że w żadnej placówce kształcenie modułowe nie zostało wprowadzone we wszystkich 
zawodach, ale współistnieje z kształceniem przedmiotowym. Również badani eksperci przyznawali,  
że w województwie mazowieckim żadna placówka nie prowadzi kształcenia tylko z wykorzystaniem programów 
modułowych.  

 

Sytuacja kształcenia w badanych placówkach także była różnorodna. W jednej z placówek przygotowywano się 
do wygaszenia tego kształcenia z przyczyn zewnętrznych. W innych rozważano zakończenie nauczania w tej 
formie, gdyż zdaniem przedstawicieli szkół nie odpowiadało na potrzeby placówki i nie było rozwiązaniem 
sprawdzającym się w realiach danej szkoły. Pozostałe zaś szkoły zawodowe zainteresowane były 
kontynuowaniem lub rozwijaniem podjętej inicjatywy.  

 

• Obecny dyrektor Zespołu Szkół powiedział, Ŝe niestety musimy przerwać to kształcenie modułowe na 
rzecz kształcenia przedmiotowego. Z tego względu, Ŝe on [dyrektor Zespołu Szkół] chce mieć, 
godziny, czy pewnego rodzaju realizację pensum dla swoich nauczycieli. Ja pewnych spraw nie 
rozumiem, ale takie przesłanki są. Natomiast dobrze by było w dalszym ciągu zajmować się tym 
kształceniem modułowym, rozwijać to. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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Jak już wspomniano w badaniu ilościowym CATI jedynie 28 z 188 dyrektorów placówek wykazało 
zainteresowanie wprowadzeniem kształcenia modułowego, z czego trzech dyrektorów przyznało, że planuje 
wdrożyć kształcenie modułowe od nadchodzącego roku szkolnego, zaś dwudziestu pięciu w bliżej nieokreślonej 
przyszłości. Największy odsetek szkół planujących wprowadzenie kształcenia modułowego odnotowano  
w subregionie siedleckim (31%). Najniższy zaś w subregionie płockim, gdzie żadna badana szkoła nie była 
zainteresowana tą formą nauki zawodu. 

Dyrektorzy szkół planujący wprowadzenie kształcenia w oparciu o modułowe programy nauczania przyznawali 
na ogół, że przygotowują się do tego aktywnie, korzystając z dostępnych form wsparcia (50%). Kolejnych 39% 
prowadzi przygotowania teoretyczne – przeglądając dostępne publikacje i poszukując informacji, zaś co 
dziesiąta nie prowadzi żadnych przygotowań.  

Rysunek 11 Plany dotyczące wdrożenia kształcenia modułowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania case study. 

Rysunek 12 Odsetek szkół planujących wdrożenie kształcenia modułowego ze względu na subregion 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania case study. 
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7 PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ ZAWODOWYCH DO WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA 
MODUŁOWEGO 

7.1 Ogólny potencjał szkół wdrażających kształcenie modułowe 

Analizując stan kształcenia modułowego w badanych szkołach należy rozpocząć od identyfikacji ogólnego 
potencjału placówek, szczególnie w obszarze przygotowania techno-dydaktycznego oraz kadry pedagogicznej. 
Zgodnie z opiniami badanych ekspertów szkolenie modułowe jest „elitarne” i wymaga od szkół bardzo dobrego 
przygotowania.  

 

• Szkoła, Ŝeby w ogóle mogła przystąpić do takiego kształcenia, musi bardzo podnieść standardy swojej 
organizacji, bo oczywiście baza szkoły musi być odpowiednio przygotowana, specyfika planowania 
pracy nauczycieli… [EKSPERT] 

 

Tymczasem badane szkoły, które wdrażają kształcenie modułowe, dysponują różnym potencjałem. Sytuację 
każdej szkoły tak naprawdę należy rozpatrywać indywidualnie, jak również w kontekście czynników 
zewnętrznych, które w znacznym stopniu determinują możliwości rozwoju niektórych placówek.  

Wśród wskazanych czynników zewnętrznych wpływających na potencjał szkół należy wymienić przede 
wszystkim:  

• reformę kształcenia zawodowego (szczególnie zmiany w podstawach programowych, konieczność 
zapewnienia odpowiednich pomocy dydaktycznych, likwidacja niektórych zawodów); 

• politykę organów zarządzających wobec kształcenia zawodowego (np. wspieranie wybranych 
kierunków kształcenia lub brak przychylności ogólnie dla tego typu kształcenia); 

• możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych (np. wynajmowanie pomieszczeń 
szkolnych); 

• stan i jakość współpracy z dyrektorami poszczególnych placówek szkolnych, które kierują do CKP 
swoich uczniów – problem obecny w placówkach typu CKP, gdzie działania innowacyjne muszą 
również zdobyć przychylność dyrektorów placówek szkolnych, współpracujących z Centrami 
Kształcenia Praktycznego.  

 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że problemy, z jakimi borykają się w codziennym funkcjonowaniu 
szkoły wdrażające kształcenie modułowe, nie odbiegają od problemów ogółu placówek kształcenia 
zawodowego. Podstawowe czynniki wpływające na ogólny potencjał badanych szkół zawodowych to: 

1) sytuacja finansowa, 

2) infrastruktura i wyposażenie w pomoce techno-dydaktyczne, 

3) kadra pedagogiczna, 

4) współpraca z pracodawcami, 

5) motywacja i zaangażowanie uczniów. 

 

W dalszej części rozdziału została przedstawiona charakterystyka powyższych czynników z uwzględnieniem 
głównych sytuacji problematycznych. 
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Sytuacja finansowa 

 

Badane szkoły zawodowe znajdują się w różnej kondycji finansowej. Na ogół są w stanie zapewnić pokrycie 
kosztów bieżącej działalności, trudniej jest im zaś wygospodarować i pozyskać fundusze na wszelkiego typu 
inwestycje, szczególnie związane z infrastrukturą oraz bazą techno-dydaktyczną. Wszyscy badani dyrektorzy 
oraz eksperci podkreślali, że szkolnictwo zawodowe jest drogie, ale należy mieć świadomość, że nakłady 
finansowe są tu nieuniknione i jest to nieodzowny element związany z tego typu kształceniem.  

W obecnej sytuacji gospodarczej w kraju organy samorządowe, które w większości są organami zarządzającymi 
szkołami zawodowymi, nie są w stanie odpowiednio doinwestować szkół. W związku z tą sytuacją znaczącym 
wsparciem są wszelkie zewnętrzne źródła i możliwości pozyskania środków finansowych. Najczęściej 
wymieniano tutaj projekty dofinansowane ze środków unijnych, ale również pozyskiwanie funduszy z wynajmu 
pomieszczeń szkolnych. Jeden z badanych dyrektorów zwrócił uwagę, że dobrym rozwiązaniem dla szkół była 
możliwość prowadzenia gospodarstw pomocniczych albo własnej działalności gospodarczej jako zakład pracy, 
ale obecne rozwiązania ustawowe na to nie zezwalają. Szkoły mają zatem ograniczone możliwości na 
zwiększenie środków finansowych, które mogłyby być przeznaczane na inwestycje.  

W najtrudniejsze sytuacji znajdują się szkoły niepubliczne, których funkcjonowanie zależy od sytuacji 
finansowej uczniów i zainteresowania odpłatną edukacją. W sytuacji kryzysu gospodarczego, kształcenie  
w takich szkołach cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem, co powoduje, że ich przyszłość rysuje się 
niepewnie. Dodatkowo jeden z dyrektorów niepublicznej placówki zwracał uwagę, że szkoły tego typu mają 
utrudnione możliwości pozyskiwania środków unijnych, jeżeli nie posiadają własnej siedziby. W takiej sytuacji 
zmuszone są  do podjęcia współpracy z innymi instytucjami, które spełniają wymagania odnośnie pozyskania 
wsparcia z Unii Europejskiej. 

 

• Jeśli chodzi o sprawy działalności bieŜącej to raczej nie mamy problemów. Ostatnio pojawiają się 
problemy z inwestycjami. Gdybyśmy chcieli się rozwijać na tą chwilę, troszeczkę przekształcać naszą 
placówkę z duchem reformy, jeśli chodzi o inwestycje, to niestety są problemy. Jest to podyktowane 
prawdopodobnie nędzną kondycją finansową samorządów. Z tego co wiem, wcześniej było o wiele 
lepiej. Najwyraźniej jest to prawdą, bo wcześniej zrobiliśmy naprawdę bardzo duŜo inwestycji i były 
pieniąŜki na inwestycje. Czyli trzeba było troszeczkę takiej chęci i własnej wyobraźni, po to, Ŝeby 
rozwijać tą placówkę. Teraz troszeczkę sytuacja się zmienia. Pozostają nam jeszcze środki unijne,  
z których nie korzystaliśmy.. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Problem polega równieŜ na tym, Ŝe szkoły prywatne, które nie mają swojej siedziby, nie mogą 
otrzymać dofinansowania z Unii Europejskiej. I po prostu coraz większa tworzy się róŜnica 
wyposaŜenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych między szkołami publicznymi, a prywatnymi, które 
nie mają własnej siedziby. Czyli nie mamy dobrej sytuacji, natomiast instytucje, z którymi 
zawarliśmy umowy są dobrze wyposaŜone. Współpracują z zagranicą, jest dostęp do nowych 
technologii. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Infrastruktura i wyposażenie w pomoce dydaktyczne 

 

Przedstawiciele badanych szkół byli na ogół zadowoleni z posiadanej bazy techno-dydaktycznej, oczywiście 
dostrzegając konieczność dalszych inwestycji i zakupów w tym obszarze. W niektórych placówkach gorzej 
oceniano zasoby infrastrukturalne – zbyt mała powierzchnia szkoły, konieczność rozbudowy lub remontu 
posiadanej infrastruktury. Niepokój niektórych dyrektorów budzi reforma szkolnictwa zawodowego, która 
weszła w życie od września 2012 roku. Nakłada ona na szkoły obowiązek zapewnienia odpowiedniej bazy 
techno-dydaktycznej, podczas gdy badane placówki mają ograniczone zasoby finansowe.  
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Istotnym wsparciem dla szkół pod względem inwestycyjnym były środki unijne. Dzięki uczestniczeniu  
w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich możliwe było wyposażanie i tworzenie pracowni 
szkolnych, czy też warsztatów szkolnych. Oprócz środków unijnych i środków kierowanych przez organy 
zarządzające, dodatkowym wsparciem w wyposażeniu pracowni szkolnych w niektórych szkołach byli również 
pracodawcy. Jednakże nie wszystkie placówki mogą pochwalić się rozwiniętą współpracą z zakładami pracy, 
które byłyby zainteresowane doposażeniem szkół.   

 

• Nasza szkoła jest szkołą chyba najlepiej wyposaŜoną w Warszawie. Tak, to jest prawda. Mamy bardzo 
duŜo sali - 13 sali informatycznych, z czego część jest z oprogramowaniem do typowo 
mechatronicznych zajęć. Natomiast jeśli mówimy o starej podstawie programowej, to jest to bardzo 
dobry stan. Natomiast w tym roku zmieniła się nam podstawa programowa kształcenia zawodowego, 
jak równieŜ zmieniła się formuła egzaminów i to oznacza, Ŝe znowu musimy doposaŜyć szkołę,  
a z pieniędzmi jest nie najlepiej. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Podstawa programowa kształcenia w zawodach narzuca nam konkretny standard wyposaŜenia 
pracowni zawodowych i oprócz tego, Ŝe musimy sprostać standardowi, to mamy wewnętrzną potrzebę 
i przekonanie, Ŝe wyposaŜenie musi być adekwatne do potrzeb rynku pracy, do tego jak wykształcimy 
absolwenta i właśnie to finansowanie jest naszą bolączką, musimy poszukiwać sponsorów wśród 
przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Słabe strony to przede wszystkim to, Ŝe szkoła jest wiekowa. Szkoła z 65-letnią tradycją. I jest 
niedoinwestowana tak jak całe szkolnictwo. Na tyle na ile sobie mogę, to radzę z drobnymi 
remontami. Rzeczywiście był taki czas, Ŝe organem prowadzącym był powiat warszawski i wtedy było 
bardzo źle. Natomiast w tej chwili od ładnych paru lat organem prowadzącym jest miasto Warszawa  
i sytuacja szkolnictwa zawodowego znacznie się poprawiła pod kaŜdym względem. I oczywiście weszły 
fundusze unijne. My w tej chwili realizujemy w szkole 3 duŜe projekty unijne. Szkoła dzięki 
projektom ma moŜliwość zakupu sprzętu dydaktycznego. Natomiast rzeczywiście te warunki socjalno-
lokalowe nie są najwyŜszej jakości, chociaŜ rzeczywiście staramy się dbać i pozyskujemy róŜne 
pieniąŜki  np. z wynajmu. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Czasami zdarzają się takie akcje, Ŝe w przemyśle jakieś firmy robią porządek, remanenty i tak dalej, 
czasami wtedy, załatwialiśmy, Ŝe upłynniają jakieś rzeczy i to jest dla szkoły. [NAUCZYCIEL, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Pozycja placówki jest bardzo poprawna, bardzo zadowalająca, zwaŜając na to, Ŝe mamy na 2013 rok 
wyznaczony termin oddania naszego nowego obiektu. MoŜemy się pochwalić warsztatem szkolnym, 
który będzie teŜ na poczet kształcenia modułowego, róŜnych zawodów, budowlanych, instalacyjnych. 
Placówka jest juŜ w fazie wykończenia, co da nam takie lepsze zaplecze praktyczne, MoŜliwości 
dodatkowe edukacyjne. Ta placówka będzie wyposaŜona w dodatkowe pomoce dydaktyczne, cały 
osprzęt, takŜe komputery, tablice interaktywne, czyli całe spektrum narzędzi do lepszego, 
dodatkowego motywowania uczniów. [NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI] 

 

Potencjał szkół pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne jest trudny do oceny, gdyż obecny 
dynamiczny rozwój technologiczny sprawia, że zakupione sprzęty często szybko się dezaktualizują i nawet 
jeżeli szkoły są wyposażone w sprzęt niezbędny do nauki zawodu, to ważna jest jego jakość oraz liczba. 
Szczególną uwagę zwracali na te kwestie badani uczniowie, wielokrotnie wskazując podczas dyskusji 
grupowych, że w szkołach brakuje wyposażenia, a to, które jest, bywa przestarzałe. Zdarza się, że placówki są 
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wyposażone w odpowiednie sprzęty, ale uczniowie nie mogą na nich pracować, gdyż maszyny są zbyt 
kosztowne i nauczyciele obawiają się, że mogą je zniszczyć. W efekcie narzędzia albo nie są wykorzystywane 
albo pracują na nich jedynie nauczyciele demonstrując uczniom pewne czynności. Poza tym uczniowie zwracali 
uwagę również na powszechne niszczenie lub rozkradanie przez osoby kształcące się wyposażenia pracowni lub 
warsztatów szkolnych. 

 

• Nawet jak sprzęt jest, to często się z niego nie korzysta. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

• Szkoła ogólnie jest dobrze wyposaŜona, bo jest kilkanaście tych tablic multimedialnych. Nie Ŝebyśmy 
z nich korzystali, ale mamy. W sumie nikt nich nie korzysta. [UCZNIOWIE, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• A my tu sobie jakieś improwizacje robimy. Ściągamy czasem jakieś urządzenia, gdzieś tam 
wycofywane z eksploatacji, jako przykład urządzenia hydraulicznego. Na przykład taki fotel 
stomatologiczny, gdzie mamy podstawowe elementy układu hydraulicznego i tam mogą się uczniowie 
na tym troszkę. Przynajmniej wyobraźnię ćwiczyć. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• O sprzęt dbamy, o materiał bardzo dbamy, bo wiadomo materiał i sprzęt się zuŜywa, my dbamy 
konserwujemy Ŝeby starczył jak najdłuŜej, by był sprawny. [NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI]  

 

Kadra pedagogiczna 

 

Problematyczny pod względem oceny jest również potencjał szkół w kwestii kadry pedagogicznej. Z jednej 
strony dyrektorzy chwalą posiadanych nauczycieli pod względem kwalifikacji i doświadczenia, ale trzeba mieć 
na uwadze, że zatrudnianie kompetentnych osób wymuszone jest ustawowo. Z drugiej jednak strony pojawiały 
się głosy, że kadra pedagogiczna starzeje się i brakuje młodych nauczycieli, którzy nie są zainteresowani 
podjęciem pracy w oświacie, uzyskując lepsze zarobki w innych zakładach pracy. Niskie zarobki w branży 
edukacyjnej sprawiają, że kształceniem często zajmują się osoby, dla których jest to pasja. W związku z czym 
trudno jest dyrektorom szkół takie osoby pozyskać. 

Rozwiązaniem deficytów młodej, wykształconej kadry mogłoby być włączenie w proces nauczania tzw. 
„praktyków”, czyli osób, które pracują na co dzień w zakładzie pracy. W badanych szkołach takie rozwiązania się 
pojawiają, ale nie są one powszechne. Jeden z dyrektorów nawet przyznał, że szkoła nie jest zainteresowana 
takimi osobami, gdyż nauczyciel powinien być przede wszystkim związany z placówką szkolną, a nie z zakładem 
pracy. Nauczycieli „praktyków” z kolei chwalą uczniowie, którzy przyznawali, że prowadzone przez takie osoby 
zajęcia są ciekawsze, gdyż odwołują się do zagadnień praktycznych, tego jak proces pracy przebiega  
u pracodawcy. 

 

• Powiem tak, w tej chwili specjaliści zawodowcy w szkole są zawsze poszukiwani. Z tym mamy zawsze 
kłopoty, dlatego Ŝe specjalista w zawodzie zawsze znajdzie lepsze warunki płacowe w przemyśle. 
Musimy tutaj korzystać albo z doświadczenia pasjonatów albo w pewien sposób zachęcać młodych 
nauczycieli, Ŝeby widzieli swoją przyszłość w szkole, bo warunki finansowe wcale nie są atrakcyjne 
dla zawodowców. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI]  

 

• U mnie tą elektrykę to praktycznie obstawiają emeryci. Nie ma młodych nauczycieli, którzy by 
przyszli do szkoły, zdając sobie sprawę z warunków, jakie ich czekają w szkole. Nie tylko pod 
względem ilości godzin, ale teŜ warunki finansowe są tym głównym kryterium, kiedy młody pracownik 
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chce przyjść do pracy. Jemu się po prostu nie opłaca pracować w szkole. Pomimo tego, Ŝe mówimy,  
Ŝe nauczyciel pracuje 18 [godzin] plus karta nauczyciela, to tych godzin przepracowuje o wiele 
więcej, bo to są kartkówki, testy, sprawdziany. Szkolnictwo zawodowe musi teŜ postawić na 
pozyskiwanie kadry nauczycielskiej, bo zaczynają się dziać rzeczy takie, Ŝe nie ma tego młodego 
nauczyciela na terenie obiektu. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Przyszedł do nas teraz do CNC pan z firmy, który pracuje. Tak i w ogóle nie ma czegoś takiego, Ŝe on 
nam powiedział, Ŝe jest program nauczania. On stwierdził, Ŝe to [program nauczania] się w ogóle nie 
nadaje i on po swojemu nam to tłumaczy i kaŜdy z tego rozumie i wyciągnie coś dalej. [UCZNIOWIE, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Współpraca z pracodawcami 

 

Potencjał placówek edukacji zawodowej to również współpraca z pracodawcami. Sytuacja w badanych szkołach 
pod tym względem jest także zróżnicowana. W niektórych placówkach dyrektorzy chętnie chwalą się dobrymi 
kontaktami z pracodawcami, którzy pomagają w wyposażeniu placówki w pomoce dydaktyczne, czy też 
włączają się w proces edukacji. Wśród badanych szkół znalazły się jednak również takie, które mają znaczące 
problemy z pozyskaniem zakładów pracy do współpracy i oczekiwałyby w tym zakresie jakiegoś zewnętrznego 
wsparcia. 

 

• Mamy duŜe i dobre kontakty z pracodawcami w niektórych zawodach. Zwłaszcza w zawodach 
mechanicznych, informatycznych, energetycznych. To są tacy pracodawcy, którzy są znani na rynku 
nie tylko radomskim, ale są to pracodawcy, którzy są znani w całej Polsce i na świecie. Wspomagają 
nas szczególnie w pozyskiwaniu pomocy dydaktycznych i uwaŜam, Ŝe to nasza mocna strona. 
Potrafimy znaleźć takich pracodawców i to jest nasza mocna strona. [DYREKTOR, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

• Ciągle trzeba się doposaŜać, ciągle trzeba sięgać po nowe rozwiązania. Tutaj z takimi nowymi 
rozwiązaniami my sobie radzimy w ten sposób, Ŝe te nowe rozwiązania są w naszym przypadku bardzo 
mocno obserwowane poprzez realizację działalności firm. My współpracujemy z wieloma firmami, 
które pozwalają nam na to, aby poznawać poszczególne technologie i nawiązywać z nimi współpracę. 
Firmy w chwili obecnej są bardzo chętne do tego, aby realizować, aby uczyć się od nich nowych 
technologii. Gdybyśmy chcieli cały czas opierać [się] i przekazywać tą wiedzę na opierając się na 
starych lekturach, nie czerpać wiedzy z nowoczesnych technologii i nie nawiązywać kontaktów  
z firmami, które te technologie posiadają i wdraŜają, no to praktycznie to kształcenie byłoby nijakie. 
Natomiast tutaj bardzo duŜo stawiamy na kontakty z firmami. To się odbywa przede wszystkim 
poprzez szkolenie - firmy przyjeŜdŜają, nawet te nasze lokalne. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

Motywacja i zaangażowanie uczniów 

 

Warto również zaznaczyć, że badane placówki borykają się również z jednym z głównych problemów 
szkolnictwa zawodowego, jakim jest motywacja i zaangażowanie uczniów. Do szkół zawodowych trafiają 
uczniowie słabsi, nieposiadający większych ambicji, co przejawia się w niechęci wobec nauki i dużej absencji. 
Dyrektorzy dostrzegają również pewne zniechęcenie zawodem w trakcie nauki, co potwierdzają również 
uczniowie. Wyobrażenia uczniów, jakie mieli przychodząc do szkoły, rozmijają się z rzeczywistością. Trzeba się 
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uczyć teorii, jest za mało praktyki, co zniechęca uczniów, którzy oczekiwaliby przede wszystkim zajęć 
praktycznych i zdobywania umiejętności podczas ćwiczeń. 

 

• Nawet nie tyle, Ŝeby chętnie przyszli [uczniowie], ale Ŝeby chętnie uczestniczyli. Bo jak ktoś się uprze 
to mu na siłę wiedzy nie wtłoczymy. A tak to niestety momentami wygląda. [NAUCZYCIEL, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

7.2 Motywacje szkół do wdrożenia kształcenia modułowego 

Badania przeprowadzone w szkołach wdrażających kształcenie modułowe lub przygotowujących się do 
wprowadzenia tej formy nauki zawodu pokazały, że najpowszechniejszym powodem podjęcia tego typu 
kształcenia w placówce była chęć podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego.  

Dyrektorów szkół, którzy byli najczęściej głównymi inicjatorami wprowadzenia kształcenia modułowego, 
zainteresowała i przekonała sama idea tej formy nauki zawodu. Zdaniem przedstawicieli szkół kształcenie 
modułowe w sposób bardziej efektywny przygotowuje uczniów uczących się zawodu. Daje większe możliwości 
praktycznej nauki, a także dostosowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dyrektorzy 
argumentowali, że wprowadzając kształcenie modułowe mieli na uwadze jak najlepsze przygotowanie uczniów 
do przyszłej pracy zawodowej. Zależało im również na rozwoju kształcenia zawodowego w prowadzonych przez 
nich placówkach, stąd szukali różnych interesujących rozwiązań, które mogliby rozwijać w swoich szkołach. 
Wszyscy dyrektorzy wiązali z kształceniem modułowym duże nadzieje i mieli duże oczekiwania. Sama koncepcja 
budziła ich zainteresowanie i wskazywała na duże możliwości tej formy nauki zawodu, szczególnie w obszarze 
praktyki oraz  jej integracji z teorią. 

 

• Zawsze kształcenie przy tablicy, kształcenie przy podręczniku czy teŜ kształcenie na modelu tak 
zwane kształcenie klasowo-lekcyjne nie odnosi takiego skutku, jak kształcenie praktyczne, czyli 
odpowiednie wyposaŜenie pracowni, moŜliwość, Ŝeby uczeń ze stanowiska, na którym przyjmuje 
wiadomości teoretyczne, przeszedł od razu na stanowisko praktyczne. Zawsze to kształcenie odnosi 
lepsze skutki, lepsze rezultaty. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Obserwowaliśmy, Ŝe nasze kształcenie zawodowe jest za bardzo teoretyczne. Układ tak zwany 
przedmiotowy nie sprzyja takim formom, Ŝeby uczeń mógł gdzieś pojechać. W naszym przypadku 
zawodowego budowlanego jak i architektury krajobrazu, nie da się tego nauczyć w sali lekcyjnej. 
Autostrady budować nie da się na warsztatach. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI]     

 

• Mam nadzieję, Ŝe to powiązanie teorii z praktyką, jeśli jest właściwie prowadzone, Ŝe przyniesie 
oczekiwane rezultaty. Ta teoria gdzieś tam będzie w tle działań praktycznych, czasami wyprzedzi, 
ugruntuje, jedno będzie wspierało drugie. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Nacisk na praktykę w kształceniu modułowym miał być również zachętą dla uczniów, motywować ich do nauki. 
Uczniowie szkół zawodowych zdaniem dyrektorów mają problemy z motywacją, nie są chętni do udziału  
w kształceniu. Modułowe programy nauczania miały być rozwiązaniem, które zainteresowałoby uczniów 
nauką, gdyż lepiej radzą sobie oni z wykonaniem konkretnej czynności, niż z uczeniem się teorii. 

 

• Skłoniło nas jeszcze, Ŝe nasi uczniowie w technikum budowlanym to niekoniecznie uczniowie chętni do 
nauki ksiąŜkowo-teoretycznej. To są uczniowie, którzy lubią w duŜej części coś konkretnego zrobić. 
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UwaŜaliśmy, Ŝe będzie im łatwiej się uczyć, jak będą mieli jakieś konkretne zagadnienie, konkretny 
temat, który opracują najpierw teoretycznie, a potem przejdą do praktyki, Ŝe będzie to łatwiejsze 
dla nich do ogarnięcia w praktyce. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Dlatego, Ŝe lekcja to jest tylko element jakiejś działalności. Jak jest modułowe to cała część jest 
omawiana, oglądają to i jeszcze jest zastanawianie się jak to działa. Mają karty, jak wyglądało, co 
zdobyli, [uczeń] widzi to. Łatwiej jest nauczać modułowo, ale musi być to w zakładzie pracy, bo 
szkoła nie jest do tego przygotowana jeszcze. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Uczniowie teŜ mają inne spojrzenie, pod innym kątem - nie zostawię sobie nauki na później tylko 
muszę uczyć się na bieŜąco, tak Ŝeby zdąŜyć. Muszę przyjść na zajęcia z tego względu, Ŝe jak ja nie 
przyjdę na zajęcia, a chłopaki będą montować albo demontować, albo będzie jakiś instruktaŜ 
odnośnie wiertarek, to jak mnie nie będzie to nie będę tego wiedział. Taki system wywiera 
jednocześnie presję troszeczkę na frekwencję na uczniów i myślę, Ŝe jest to dobrym aspektem. 
[NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI] 

 

Motywacją do wprowadzenia kształcenia modułowego była również w niektórych szkołach chęć poprawienia 
efektywności kształcenia i zdawalności egzaminów zawodowych. Sprzyjać temu w modułowym programie 
nauczania miała z jednej strony zwiększona liczba zajęć praktycznych, z drugiej zaś praca w grupach, która 
sprzyja indywidualnemu podejściu do ucznia i korygowaniu popełnianych błędów. 

 

• Pomysł wprowadzenia kształcenia modułowego powstał wtedy, kiedy wprowadziliśmy technika 
mechatronika i zdawalność w tym technikum była dosłownie zerowa. Nie wiedzieliśmy, co z tym 
fantem zrobić, dlatego nauczyciele zawodowcy stwierdzili, Ŝe za mało jest zajęć praktycznych, a za 
duŜo jest teorii. Kształcenie modułowe wychodzi właśnie z taką ofertą, Ŝe w kształceniu połączona 
jest praktyka z teorią, przeplatają się, a zajęcia laboratoryjne są ciągle. [DYREKTOR, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

• Przede wszystkim chodzi o poprawienie zdawalności: praca w małych grupach, dostępność do 
uczniów, dostępność do aparatury, moŜliwość korekcji, [moŜliwość] tego by nauczyciel mógł 
podejść do ucznia, a uczeń mógł zapytać i bardziej zindywidualizowany sposób kształcenia  
w stosunku do normalnego [przedmiotowego]. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Chodziło nam o efektywność nauczania, o mierzalność w trakcie nauki, o sprawdzalność. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• W zawodzie monter instalacji sanitarnych tam zdaje się sześciu czy siedmiu uczniów nie zdało 
egzaminu pisemnego, więc zadzwoniła [dyrektor szkoły] do pana dyrektora [CKP] z pretensją, to jak 
wy tutaj kształcicie. Dyrektor [CKP] powiedział następujące słowa, no przecieŜ montera instalacji 
sanitarnych ty kształcisz w systemie przedmiotowym, więc zajęcia zawodowe są u ciebie, dlaczego 
masz do mnie pretensje. Po prostu pani dyrektor nie miała pełnej wiedzy na ten temat. Natomiast 
bardzo szybko później, następnego roku juŜ przekazała nam ten system modułowy na kolejny zawód, 
czyli montera instalacji sanitarnych. No i te wyniki o wiele, wiele się [poprawiły]. Tak jak mówiłem 
mamy w tym systemie modułowym prawie 100% zdawalność egzaminów i pisemnych  
i praktycznych. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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W jednej ze szkół kształcenie modułowe podjęte zostało w związku z wprowadzoną od 1 września 2012 roku 
reformą kształcenia zawodowego. W drugiej zaś planowane jest wdrożenie tej formy nauki zawodu  
w odpowiedzi na nowelizację. Kształcenie modułowe miało odpowiadać wymaganiom nowych podstaw 
programowych.  

 

• Jak tylko się zaczęło mówić o nowej podstawie programowej, która weszła od 1 września, to na 
wszelkich spotkaniach i konferencjach mówiło się o tym, e kształcenie modułowe niejako wpisuje się 
w moŜliwość realizacji podstawy programowej w odniesieniu do zadań zawodowych, tych które 
absolwent będzie wykonywał na stanowisku pracy. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Tak, to jest kwestia tej nowej podstawy programowej właśnie teraz, która weszła w tej, od września 
w klasie pierwszej, dlatego teraz dopiero to jakoś będzie wdraŜane. [NAUCZYCIEL, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI] 

 

Wybór kształcenia modułowego w przypadku CKP nie zależy od samej placówki. W jednej z badanych placówek 
tego typu był to wynik współpracy z dyrektorami szkół i zapotrzebowania właśnie z ich strony na zmiany  
w kształceniu zawodowym. Kształcenie modułowe w tym przypadku miało być odpowiedzią na braki kadrowe 
wśród nauczycieli zawodu w placówce szkolnej. Podjęto wówczas decyzję o przeniesieniu nauki teoretycznej 
również do CKP i podjęciu jej w formie modułowej. 

 

• To nie były przyczyny, które jak gdyby miały ukierunkować to kształcenie i spowodować, Ŝe będą 
dobre efekty tego kształcenia. Pierwszym kierunkiem było to, Ŝe brakowało nauczycieli w szkołach,  
z którymi my współpracujemy, pozyskujemy młodzieŜ. W związku z tym pani dyrektor Zespołu Szkół  
w rozmowie z panem dyrektorem, ówczesnym dyrektorem [CKP], doszli do wniosku, Ŝe skoro nie ma 
nauczycieli zawodowców w Zespole Szkół to moŜna by zorganizować zajęcia w systemie modułowym. 
Na to dyrektor [CKP] oczywiście wyraził zgodę no i weszliśmy w ten system kształcenia modułowego. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Tylko jedna z badanych placówek przyznała wprost, że wprowadzenie kształcenia modułowego miało 
podnieść konkurencyjność placówki na rynku edukacji. 

 

• Konkretnym argumentem jest to, Ŝe jesteśmy atrakcyjni na rynku edukacyjnym dla młodzieŜy. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Zrealizowane badania pokazały, że motywacje do wprowadzenia kształcenia modułowego nie są jednak 
podparte badaniami sytuacji na rynku pracy, czy też zainteresowania takim kształceniem. Wprowadzenie 
tego kształcenia nie jest konsultowane z przedstawicielami rynku pracy, pracodawcami, jak też z uczniami  
i ich rodzicami. Decyzje o wprowadzeniu kształcenia opierane były na ogół na intuicji i dotychczasowym 
doświadczeniu dyrektorów, którzy wychodzili z inicjatywą i konsultowali tę koncepcję jedynie w gronie 
pedagogicznym.   

 

• Takich szczegółowych badań nie robiliśmy. Wyczuwało się intuicyjnie, Ŝe ten element łączenia teorii  
z praktyką moŜe się sprawdzić w rzeczywistych warunkach kształcenia zawodowego. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 
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Należy zaznaczyć, że szkoły wprowadzające kształcenie modułowe to często placówki poszukujące nowych 
rozwiązań, otwarte na innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Grono pedagogiczne tych szkół uczestniczyło 
w różnych szkoleniach, inicjatywach, projektach, gdzie zapoznawali się między innymi z formułą kształcenia 
modułowego. Zapoznanie się z tą formą kształcenia oraz doświadczenia nauczycieli zdobywane na gruncie 
pozaszkolnym sprawiają, że placówki chętniej podejmują próbę wprowadzenia nowych inicjatyw.  

 

• Takie szkolenia mieliśmy, zastanawialiśmy się, Ŝeby w to wejść. Akurat ustaliliśmy sobie z radą 
pedagogiczną, Ŝe ten [kształcenie modułowe] najlepiej na chwilę obecną nam pasuje. Mamy w miarę 
wyposaŜone te pracownie. Chcieliśmy jeszcze wziąć instalacje sanitarne i dawny technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie (teraz się zmienił na monter), ale chcieliśmy na razie zobaczyć jak 
to będzie funkcjonować i wejść w to kształcenie modułowe w innych zawodach. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• PoniewaŜ w Radomiu funkcjonuje instytut [Instytut Technologii i Eksploatacji], który pozyskiwał 
autorów poradników dla ucznia i nauczyciela i po raz pierwszy z Instytutu Technologii Eksploatacji  
w Radomiu dowiedzieliśmy się, Ŝe będą w przyszłości uruchamiane kierunki kształcone modułowo. 
Nasi nauczyciele wtedy się tym zainteresowali. To był 2006 rok, a więc 6 lat temu. Zapoznali się  
z ideologią, z ofertą. Wtedy instytut zaproponował nam współpracę. No i tak to się zaczęło. 
Zaczęliśmy poznawać kolejno tajniki kształcenia modułowego. Później okazało się, Ŝe nauczyciele 
przystąpili do pracy nad obudową dydaktyczną, czyli byli autorami tej części dla nauczyciela, tej 
części dla ucznia, czyli takich fizycznie pomocy ksiąŜkowych. No i później okazało się, Ŝe dobrze by 
było wprowadzić to w szkole. Czyli 6-letnie doświadczenia od tej strony takiej podstawowej. 
[DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Z Leonardo Da Vinci mamy wyjazdy zagraniczne. Praktyka dla młodzieŜy odbywa się we Frankfurcie 
nad Odrą. Dodatkowo jeszcze, co wchodzi w grę? Wchodzą w grę takie typowe kursy organizowane 
przez nauczycieli. I praktyczne kursy nauki zawodu i nauczycieli zawodowych, tych kursów jest bardzo 
duŜo. Są to kursy typowo wewnątrzszkolne. Zapraszamy mnóstwo firm zaprzyjaźnionych w celu 
odbycia takich szkoleń, ale takŜe jeździmy z wycieczkami, tylko szkoleniowymi, na przykład do firm  
z jakimi współpracujemy. Na bieŜąco takŜe współpracujemy z hurtowniami, bo teŜ zapraszamy na 
warsztaty szkolne. Mamy dostęp do innowacyjnych rzeczy, szczerze mówiąc fajnych rzeczy nowych, 
bo poruszamy się nie tylko w obszarze Polski, ale teŜ poza. Ściągamy róŜne materiały innowacyjne, 
czyli nowoczesne systemy łączenia rur w branŜy instalacyjnej i budowlanej. Jeździmy takŜe, co dwa 
lata na targi instalacyjne Budma do Poznania. Więc tak jakby ścieŜki, kursy szkolne i pozaszkolne, są 
takim duŜym motywatorem do działania uczniów. Oni o to dbają i zabiegają o takie rzeczy. 
[NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI] 

 

Należy również zauważyć, że z samą koncepcją kształcenia modułowego przedstawiciele szkół spotykali się 
dużo wcześniej przed wdrożeniem tej formy nauki zawodu w placówce. Idea ta pojawiała się na różnych 
szkoleniach i konferencjach, w których uczestniczyli, czy też w publikacjach oraz dokumentach dotyczących 
kształcenia zawodowego. Znaczącym źródłem wiedzy na temat kształcenia modułowego na początku stawał się 
dla dyrektorów oraz nauczycieli również Internet. 

 

7.3 Bariery dla wdrażania kształcenia modułowego 

Wdrożenie kształcenia modułowego w szkołach wiąże się z licznymi barierami. Uczestnicy badań najczęściej 
wskazywali na następujące trudności: 
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� Bariery finansowe 

� Bariery związane z wyposażeniem techno-dydaktycznym 

� Bariery organizacyjne 

� Bariery mentalne 

� Problemy kadrowe 

� Kierunek kształcenia oraz typ placówki 

� Brak zrozumienia idei kształcenia modułowego 

� Utrudniona współpraca z pracodawcami 

� Reforma kształcenia zawodowego 

� Współpraca CKP ze szkołami macierzystymi 

� Brak wiedzy na temat kształcenia modułowego 

 

Liczne trudności, jakie pojawiają się podczas procesu wdrożenia kształcenia modułowego mogą zniechęcić 
placówki do podjęcia decyzji o takiej formie kształcenia. Świadczy o tym wypowiedź dyrektora placówki 
przygotowującej się do wdrożenia kształcenia modułowego: 

 

• Trudniej jest zorganizować tak logistycznie te zajęcia niŜ w systemie przedmiotowym. Większe 
koszty. I teŜ organ prowadzący rzadziej wyraŜa zgodę na coś takiego. No teŜ i kłopoty z kadrą,  
bo przy takim nauczaniu przedmiotowym to głównie mamy do czynienia z teoretykami, tak? 
Natomiast w przypadku nauczania modułowego muszą teŜ być praktycy. A zatem kwestia równieŜ  
i kadry. [DYREKTOR, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

Jednakże wyniki badania pokazały, że w placówkach, w których wdrożono kształcenie modułowe, starano się 
radzić sobie z powyższymi trudnościami. Przykłady stosowanych rozwiązań zostały omówione w kolejnych 
podrozdziałach.  

 

Należy również zaznaczyć, że wśród przedstawicieli szkół widoczna była świadomość zaistnienia pewnych 
trudności zanim podjęli się wprowadzenia programów modułowych do szkoły (nakłady finansowe, konieczność 
wyposażenia szkół), z innymi zaś zetknęli się dopiero podczas przygotowań do ich wdrożenia (problemy 
organizacyjne). 

 

Poniżej omówiono szczegółowo wskazane bariery wdrażania kształcenia modułowego zidentyfikowane podczas 
procesu badawczego. Należy wskazać, że nie wszystkie te problemy występują w każdej placówce. Sytuacje  
i doświadczenia badanych placówek są w tym aspekcie zróżnicowane. Natomiast na potrzeby niniejszego 
raportu zestawiono najczęściej wymieniane sytuacje problematyczne, które mogły występować w różnych 
konfiguracjach. 

 

Bariery finansowe 

 

Powszechna opinia dotycząca kształcenia modułowego uznaje je za kształcenie wymagające znaczących 
nakładów finansowych. Szczególną uwagę na te trudności zwracali eksperci oraz przedstawiciele szkół.  
 
Wydatki finansowe związane są przede wszystkim z odpowiednim wyposażeniem placówek w bazę techno-
dydaktyczną. Badane szkoły starały się ponieść jak najmniejsze koszty wprowadzenia tego kształcenia 
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wdrażając je w tych kierunkach, gdzie zgromadziły już pewną bazę. W jednej z placówek podjęto się 
wprowadzenia kształcenia modułowego z zamysłem realizacji znacznej części zajęć praktycznych  
u pracodawców, by uniknąć konieczności doposażenia placówki. Jednak okazało się, że takie rozwiązanie 
również generuje koszty związane z pokryciem wydatków na dojazdy do zakładów pracy. Czasami szkoły 
zwracają się o pomoc finansową do rodziców lub starają się zacieśnić współpracę z pracodawcami.  
 
Nakłady finansowe związane są nie tylko z wyposażeniem placówek, ale również z wydatkami na 
wynagrodzenie dla nauczycieli. Szczególnie jest to znaczące w przypadku szkół niepublicznych, gdzie 
dyrektorzy muszą ponieść koszty opracowywania przez nauczycieli szkolnych programów nauczania.  
 
Pojawiały się również głosy, że zwiększeniu ulegają wydatki na materiały biurowe – np. ksero, papier. Wynika 
to z konieczności prowadzenia rozbudowanej dokumentacji w ramach kształcenia modułowego – 
dokumentacja dla uczniów (rozbudowane arkusze ocen, certyfikaty na zakończenie każdego modułu, materiały 
dydaktyczne) oraz dokumentacja dla nauczycieli (rozbudowane arkusze ocen, materiały dydaktyczne). 
 
Wprowadzenie kształcenia modułowego wymaga znaczącego zaangażowania dyrektorów w aktywne 
pozyskiwanie i dywersyfikowanie źródeł finansowania działalności szkoły, by uniknąć obciążenia kosztami 
wyłącznie organu zarządzającego, gdyż mogłoby się to wiązać z brakiem akceptacji dla wdrożenia tego 
rozwiązania. 

 

• Pierwsza rzecz to jest taka, Ŝe kształcenie jest droŜsze. Nie ulega kwestii. Musi być więcej etatów 
nauczycielskich na obsłuŜenie programów modułowych, to raz. Po drugie, często szkoły, organy 
prowadzące, no trochę sobie lekcewaŜą to, co my piszemy w podstawach programowych i na przykład 
są w szkole, do wykonania danego ćwiczenia czy zadania 2 stanowiska, a gdyby miało być kształcenie 
w oparciu o programy modułowe, to na przykład, tych stanowisk powinno być jednakowo 
wyposaŜonych co najmniej 4. Czyli w grę wchodzi równieŜ, nie tylko etaty nauczycielskie, ale  
i znacznie większa ilość dość podobnego wyposaŜenia, Ŝeby moŜna było stworzyć kilka jednakowo 
wyposaŜonych stanowisk. [EKSPERT] 

 

• Finansowanie było skomplikowane, dlatego Ŝe wiadomo, Ŝe kształcenie zawodowe w ogóle jest 
kształceniem drogim. WyposaŜenie stanowisk wymaga nakładów, a więc głownie wspieraliśmy się tym, 
co oferowali nam pracodawcy, którzy współpracują ze szkołą. Ze środków unijnych równieŜ 
pozyskiwaliśmy wsparcie i doposaŜyliśmy pracownie juŜ pod tym kątem. No i ze środków własnych 
oczywiście, z tym, Ŝe nie jest to łatwe. Trzeba po prostu organizacyjnie planować to finansowanie, 
tak, Ŝeby po prostu sprostać zadaniu. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Myślę, Ŝe te pracownie jeszcze moŜna by było.. JuŜ są doposaŜone, ale Ŝeby te wszystkie jednostki 
modułowe, te wszystkie moduły pozaliczać rzeczywiście trzeba je doposaŜyć. Trzeba jeszcze troszkę 
środków na kserowanie papierów, bo tych dokumentacji jest sporo: dla ucznia, dla nauczyciela.  
I sporo tych papierów [trzeba] wypełniać, co mnie trochę przeraŜa. Ale na podstawie tych papierów 
moŜna później ocenić co było zrealizowane, jak ocenić ten moduł. Ale teŜ [na] te ksera, papiery, nie 
mamy środków do końca. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Przygotowanie pracowni, to była bardzo droga sprawa, poniewaŜ pod kątem mechatronicznym 
potrzebne są szczegółowe pracownie. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Kwestia pieniędzy jeszcze przecieŜ, bo kształcenie modułowe jest droŜszą formą kształcenia niŜ to 
tradycyjne. Niestety jesteśmy w powiecie, który nie ma nadmiaru pieniędzy, lideruje w statystykach 
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bezrobocia w całej Polsce, bo bezrobocie powyŜej 35% tutaj utrzymuje się od lat. I władze powiatowe 
są bardzo niechętne wydatkom takim niekoniecznym. Tak bym to powiedział. A jak ma się opcję 
kształcenia tańszego i droŜszego, no to wszyscy wybierają tańsze. Proste. [NAUCZYCIEL, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

Bariery związane z wyposażeniem techno-dydaktycznym 

 

Kształcenie modułowe ze względu na integrację teorii z praktyką i zwiększenie praktycznej strony nauki 
wymaga odpowiedniej bazy – odpowiedniej liczby pracowni lub warsztatów szkolnych, która umożliwi 
prowadzenie zajęć zarówno dla kształcenia modułowego, jak również kształcenia przedmiotowego.  
W przypadku kształcenia modułowego zajęcia zawodowe organizowane są w blokach zajmujących kilka godzin 
lekcyjnych pod rząd, co uniemożliwia korzystanie z pracowni uczniom kształcącym się w systemie tradycyjnym.  
Zatem aby zapewnić płynność kształcenia szkoły muszą zwiększać infrastrukturę. Wiąże się to również  
z wymogiem kształcenia w grupach, co powoduje konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby stanowisk 
pracy dla uczniów.  
 
Integracja teorii z praktyką wymaga również dostosowania do zajęć teoretycznych pracowni szkolnych – 
przykładowo konieczność zawieszenia tablicy, czy stworzenie miejsca, gdzie uczniowie mogliby usiąść  
i notować część teoretyczną.  
 
Zwiększenie praktycznej części kształcenia nakłada z kolei wymóg doposażenia pracowni w sprzęt i materiały, 
które będą wykorzystywane do zastosowania teorii w praktyce.  
 
Bariera związana z wyposażeniem placówek wiąże się bezpośrednio z barierą finansową, gdyż większość 
nakładów finansowych, to właśnie doposażanie i przygotowanie infrastruktury placówek. Dyrektorzy starali się, 
by wprowadzenie kształcenia modułowego wiązało się z jak najmniejszymi nakładami finansowymi, korzystając 
przede wszystkim z dotychczas zgromadzonego zaplecza dydaktycznego. Może to jednak nieść ze sobą 
zagrożenie dla jakości kształcenia i prawidłowej realizacji programu nauczania. Problem jakości i wykorzystania 
bazy techno-dydaktycznej podnosili badani uczniowie. Zwracali oni uwagę na niedostatki kształcenia w ich 
placówkach w tym obszarze.   
Należy zauważyć, że bariery związane z bazą techno-dydaktyczną szkół mogą ulec zmniejszeniu, gdyż obecna 
reforma kształcenia nakłada na szkoły konieczność posiadania odpowiedniego wyposażenia również  
w przypadku kształcenia przedmiotowego. Wszelkie działania zmierzające do rozbudowywania zasobów szkół 
zawodowych działać mogą na korzyść upowszechniania kształcenia modułowego w szkołach zawodowych. 

 

• Warunkiem podjęcia takiego kształcenia jest, jeŜeli ma się wstępną bazę, taką w miarę podstawową  
i przyzwoitą. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI]  

 

• Czyli druga sprawa, to pozyskanie organu prowadzącego dla sprawy, dlatego Ŝe i tutaj mamy bariery, 
bariery natury finansowej. Dlatego, Ŝe kształcenie modułowe trochę droŜej kosztuje, dlatego Ŝe te 
zadania praktyczne, które uczący się wykonuje, wymagają instrumentarium techniczno-
dydaktycznego. To instrumentarium trochę kosztuje. [EKSPERT] 

 

• Do tej pory w salach dydaktycznych mamy np. rzutnik multimedialny i ekran, a na salach gdzie jest 
prowadzona praktyczna nauka zawodu tego nie ma. A gdyby to, Ŝe tak powiem w formie tej 
modułowej robić, to na jednej sali to powinniśmy [prowadzić]. Na tych salach produkcyjnych równieŜ 
taki sprzęt dydaktyczny [powinniśmy] zainstalować. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 
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Bariery organizacyjne 

 

Wdrożenie kształcenia modułowego wymaga również bardzo dobrej organizacji procesu nauczania, czego wielu 
przedstawicieli badanych szkół nie było do końca świadomych przed rozpoczęciem wprowadzania tej formy 
nauki zawodu do placówek. Bariery organizacyjne to najliczniej wskazywane trudności przez przedstawicieli 
szkół, mające większe znaczenie niż bariery finansowe i związane z wyposażeniem placówek. Najważniejsze 
trudności w tym obszarze to: 
 

� Funkcjonowanie w szkołach kształcenia modułowego obok kształcenia przedmiotowego. Kształcenie 
modułowe wprowadzane jest do szkół, których podstawową formą kształcenia jest program 
przedmiotowy. Obie formy kształcenia wymagają zupełnie innej organizacji roku szkolnego i planu 
zajęć w szkole, co wymaga od dyrekcji i nauczycieli dużych zdolności organizacyjnych i nakładów 
czasowych. Trudności pojawiają się już podczas tworzenia planu lekcji, wykorzystania pracowni 
szkolnych, czy też zaangażowania nauczycieli.  
 

� Konieczność uwzględnienia zajęć z przedmiotów ogólnych w planie nauczania. Dodatkowo  
w przypadku techników czy ZSZ realizacja kształcenia zawodowego w formie modułowej musi zostać 
połączona z realizacją zajęć z przedmiotów ogólnych. W efekcie uczniowie realizują zajęcia ogólne  
w ciągu określonego dnia lub na pierwszych godzinach lekcyjnych, zaś zajęcia zawodowe w ramach 
jednostek modułowych są realizowane w kilkugodzinnych blokach, co negatywnie może wpłynąć na 
wydajność uczniów, którzy pod koniec takich zajęć są znużeni i zmęczeni, więc po ich zakończeniu nie 
mogą już mieć wprowadzonych przedmiotów ogólnych, gdyż zwykle wiązałoby się to z dużą absencją. 
W efekcie organizacji zajęć zawodowych w blokach w przypadku opuszczenia jednego dnia w szkole 
uczeń traci kilka godzin lekcyjnych i ma problem w ich nadrobieniu. Problem z absencją dotyczy 
również nauczycieli, gdyż w przypadku choroby pedagoga nierealizowana jest od razu znacząca część 
materiału.  
 

� Konieczność podziału klas na grupy. W kształceniu modułowym występuje również podział na grupy, 
co jest dodatkowym utrudnieniem podczas organizacji roku szkolnego. Plan lekcji dla kształcenia 
modułowego jest w efekcie bardzo skomplikowany zarówno dla nauczycieli, jak i samych uczniów. 
Wymaga znacznego zaangażowania w przyswojenie i zrozumienie zasad podziału zajęć.  

 
� Przystosowanie jednostek kształcenia modułowego oraz modułów do roku szkolnego. Program 

nauczania musi być tak ułożony, by jednostka modułowa kończyła się wraz z rokiem szkolnym, zaś  
w całym cyklu kształcenia udało się zrealizować wszystkie moduły i jednostki modułowe.  
 

� Rozliczanie godzin lekcyjnych i wynagradzanie nauczycieli. Trudności sprawia również rozliczanie 
nauczycieli. Dyrektorzy nie za bardzo wiedzą, jak liczyć nauczycielom godziny, gdyż prowadząc 
jednostkę modułową zaplanowane godziny wyrabiają w krótszym czasie i nie jest to rozłożone w cyklu 
rocznym, ale czasami w cyklu kilkumiesięcznym. Pojawia się następnie problem, jak wynagradzać 
nauczyciela po zakończeniu jednostki modułowej, kiedy nie będzie miał już zajęć.  

 
� Niedostosowane do potrzeb kształcenia modułowego arkusze ocen i świadectwa. Innym rodzajem 

barier organizacyjnych są problemy związane z ocenianiem uczniów oraz przygotowywaniem dla nich 
świadectw. Na dostępnych formularzach oceny nie ma miejsca na wpisywanie ocen, gdy jednostkę 
modułową prowadzi kilku nauczycieli – wtedy trzeba wyciągać ocenę średnią i sygnuje to tylko jeden  
z nauczycieli. Świadectwa uczniów muszą uwzględniać oceny z każdej zrealizowanej jednostki 
modułowej. Brakuje dla kształcenia modułowego oddzielnych świadectw. Dokumentacja, jaką 
zobowiązane są prowadzić szkoły, nie jest dostosowana do specyfiki kształcenia modułowego.  
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• Jest zasada, Ŝe jednostka modułowa musi się skończyć w ciągu roku, dlatego Ŝe po kaŜdej jednostce 
modułowej jest ocena. Siłą rzeczy jedno musieliśmy skrócić, drugie wydłuŜyć, Ŝeby nam się to 
zmieściło, Ŝebyśmy odpowiednią liczbę jednostek w kaŜdej klasie zdąŜyli [zrobić] i to musieliśmy 
zrobić sami. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Bardziej organizacyjne sprawy. śeby dobrze plan dostosować, bo te jednostki się kończą. Jak 
nauczyciela zatrudniać. Jak mu te godziny liczyć. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Przede wszystkim w zakresie innego funkcjonowania, budowania planu, rejestrowania tych danych. 
System modułowy to jest zmiana planu średnio od 6 do 8 razy w ciągu roku szkolnego. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• U informatyków w klasach pierwszych teraz się udało ułoŜyć taką karencję półroczną. Pół roku jeden 
moduł, pół roku drugi moduł. Tu się w sposób naturalny zmienia, ale w mechatroniku się tego nie da 
przeprowadzić, dlatego Ŝe niektóre jednostki trwają 18 tygodni, niektóre 4 tygodnie, to zaleŜy, albo  
i półtora roku moŜe to być. To trzeba zsynchronizować, trzeba było nauczyć nauczycieli, uczyliśmy się 
sami teŜ zapisu, odczytywania, podziału. To organizacyjnie nie było to łatwe. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• MoŜe nie do nieprzezwycięŜenia, ale wszystko trzeba było zgrać jeśli chodzi o oceny, bo w kształceniu 
przedmiotowym są stopnie, semestr trwa od jednego do drugiego i uczy jeden nauczyciel. Natomiast 
w modułowym jest to inaczej i naleŜało dostosować wymagania nauczycieli do tego sposobu 
nauczania. Moduł czasami prowadziło 2 nauczycieli i musieli uzgadniać treści. To jeśli chodzi  
o nauczycieli to nie bariery, ale trudności. Musieli nauczyć się, Ŝe jest jeden moduł i jedna ocena,  
a nauczycieli prowadzących dwóch. Musiały być dopasowane do świadectwa. Świadectwa nie 
zmieniły się a świadectwa modułowe są trochę inne. Choć to nie są bariery, nie do przeskoczenia. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Natomiast potem jest tak, Ŝe np. będę miała 6 godzin to np. będę mogła wyjść gdzieś z grupą do 
jakiejś firmy. Bo mam 2 godziny, potem jest matematyka, polski, coś tam i nauczyciel, który uczy 
języka polskiego i matematyki nie chce, Ŝebym ja wychodziła z klasą, bo on traci lekcje, a teŜ musi 
przerobić dany materiał. Więc jeśli mam większą ilość godzin pod rząd to bez ujmy na inne 
przedmioty mogę wyjść z klasą do firmy. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Ja się kiedyś zastanawiałam, Ŝe uczę 6 godzin i danego dnia będę chora. Przychodzi grupa do szkoły,  
6 godzin lekcji i co z nimi zrobić. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Bariery mentalne 

 

Duże znaczenie dla wdrażania kształcenia modułowego mają bariery mentalne wśród osób, które będą 
zaangażowane w proces wprowadzania tej formy nauki zawodu do szkoły.  
 

� Bariery mentalne po stronie nauczycieli. Dyrektorzy szkół zwracali szczególnie uwagę na opory po 
stronie nauczycieli. Nie wszędzie kształcenie modułowe zdobywa przychylność rady pedagogicznej. 
Konieczne są działania informacyjne i dokształcające, gdyż znaczna część kadry zajmującej się 
kształceniem zawodowym cechuje się brakiem otwartości i przywiązaniem do przedmiotowej formy 
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kształcenia. Nauczanie przedmiotowe, w którym oddzielnie realizowane jest nauczanie teorii  
i praktyki, doprowadziło do specjalizacji nauczycieli na teoretyków i praktyków, co utrudnia 
prowadzenie zajęć wymagających łączenia obydwu zagadnień. W efekcie uczniowie zwracają uwagę, 
że i tak dominuje na zajęciach teoria, którą łatwiej przekazać nauczycielom zajmującym się tym 
elementem do tej pory. Kształcenie modułowe wymaga również znacznego zaangażowania ze strony 
nauczycieli w proces kształcenia, ale również aktywnego przekazywania wiedzy, co trudno jest 
wprowadzić. Nie wszyscy nauczyciele zawodu to pasjonaci, którzy chcą się doskonalić i dążyć do 
efektywnego nauczania. Znaczna część kadr to nauczyciele z długim stażem pracy, którzy wypracowali 
sobie pewien styl pracy i trudno to dyrektorom zmienić. Opory mentalne nauczycieli wiązały się też  
z dużą niewiedzą dotyczącą tej formy kształcenia i szczegółów organizacyjnych. Jest to zupełnie nowa 
forma nauki zawodu, którą nie często można jeszcze obserwować w praktyce i wiele rzeczy trzeba 
wypracować podczas procesu wdrażania.  
 

� Bariery mentalne po stronie dyrektorów. Eksperci wskazywali, że wprowadzenie kształcenia 
modułowego do szkół w pierwszej kolejności zależy od otwartości dyrektorów placówki, gdyż to od ich 
zainteresowania i chęci zależy podjęcie decyzji o przygotowaniu się szkoły do wdrożenia nowej formy 
nauki zawodu. Tymczasem, jak pokazało badanie wśród dyrektorów placówek przygotowujących się 
do wdrożenia kształcenia modułowego, jak również niezależnie prowadzone badanie wśród 
dyrektorów zasadniczych szkół zawodowych

22
, istnieją w środowisku duże obawy związane  

z wprowadzeniem tego rozwiązania wynikające z licznych barier, a także dużej niewiedzy.  
 

� Bariery mentalne po stronie przedstawicieli organów zarządzających. Trzeba mieć również na 
uwadze otwartość i przychylność przedstawicieli organów prowadzących, którzy muszą mieć również 
dobrą wiedzę oraz świadomość przeprowadzenia koniecznych zmian w edukacji zawodowej. 
 

• Przestawienie mentalności nauczyciela. Trzeba było przestawić ludzi na to kształcenie, Ŝeby więcej 
było tej praktyki niŜ teorii, bo troszeczkę samoistnie nauczyciele wchodzili bardziej w teorię niŜ  
w praktykę. Więc to jest takie mentalne przygotowanie nauczyciela do tego, Ŝeby prowadzić taką 
formę, a nie inną. Łatwiej się prowadzi teorię niŜ praktykę. Innych problemów nie było. [DYREKTOR, 
SUBREGION PŁOCKI] 

 

• Problemy w nauczycielach głównie, Ŝe nauczyciele musieli się przestawić, Ŝe nie uczą jednego 
przedmiotu tylko na jednym module uczą ileś tam jednostek i jednocześnie muszą w praktyce to 
pokazać i prowadzić pracownię. Nie byli tylko specjalistami od pracowni albo specjalistami tylko od 
nauki teoretycznej. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Z oporami. Nauczyciele to taka grupa zawodowa, która nie lubi zmian, dobrze się czuje w rutynie. 
Podchodzą z takim dystansem do zmian. Boją się przekonać. KaŜdy człowiek jak ma coś nowego  
i dopóki nie zrozumie i nie będzie widział celu to się boi zmian. Bardzo duŜo było oporów, czy damy 
sobie radę. Przekonałam tym, Ŝe jest zestaw pomocowy dla nauczycieli. I jak się okazało po 
pierwszym semestrze wdraŜania, Ŝe dzieciaki tak świetnie chodzą, nie ma ocen niedostatecznych, to 
zaczęli się przekonywać. Z tym, Ŝe wiadomo im starsi, im bardziej doświadczeni nauczyciele, tym im 
trudniej. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

                                                 
22 Wyniki badania wśród dyrektorów zasadniczych szkół zawodowych zostały zawarte w raporcie końcowym Kształcenie zawodowe 
pracowników młodocianych – badanie jakościowe w subregionach. 
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• Czy wyrobią się czy nie wyrobią, a co to będzie jak człowiek zachoruje, tak jak uczniowie, a co to 
będzie jeśli uczniowie zachorują, dlatego Ŝe ta realizacja jest rozpisana systematycznie - ciągle 
przybywa wiedzy, ciągle przybywa wiadomości. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Powiem, Ŝe tutaj przede wszystkim decyduje czynnik ludzki, dlatego Ŝe to musi być otwarty 
dyrektor niebojący się wyzwań, samokształcąca się rada pedagogiczna, która musi włoŜyć wiele 
wysiłku, Ŝeby to przygotować jak naleŜy, i oczywiście chyba clu całej tej organizacji - organ 
prowadzący, który jest przychylny i daje środki. TakŜe bez tych trzech elementów… Oczywiście 
zapomniałam jeszcze o pracodawcy, który równieŜ musi w to się włączać, dlatego Ŝe musi teŜ cały 
czas być ta współpraca i wspólne jakby czuwanie nad tym, Ŝeby realizowane programy były zgodne  
z aktualnymi potrzebami. I tyle. [Ekspert] 

 

Problemy kadrowe 

 

Wdrożenie kształcenia modułowego jest znaczącym obciążeniem dla kadry pedagogicznej szkół zawodowych.  
 

� Wymaga od nauczycieli zaangażowania się najpierw w szkolenie i zdobywanie wiedzy, a następnie  
w przygotowanie szkolnych programów nauczania. W przypadku właściwie realizowanego programu 
modułowego nauczyciel musi cały czas się doszkalać, prowadzić ewaluację programu nauczania, 
śledzić efektywność nauczania i wprowadzać modyfikacje, co wymaga od niego poświęcenia 
odpowiednich nakładów czasowych. W rzeczywistości nie wszyscy nauczyciele prezentują taki sam 
poziom zaangażowania, co przekłada się na poziom prowadzonych przez nich zajęć. 

� Nauczyciel prowadzący jednostkę modułową jest mniej dyspozycyjny do prowadzenia innych lekcji 
przez okres trwania tej jednostki. Po jej zakończeniu z kolei dyrekcja ma problem  
z zagospodarowaniem takiego pedagoga.  

 
Ponadto pojawiają się w szkołach braki kadrowe, gdyż nauczyciel w kształceniu modułowym musi być 
zarówno teoretykiem, jak i praktykiem, co wielokrotnie nie idzie w parze, ze względu na dotychczas 
funkcjonujący rozdział tych sfer w zawodowym kształceniu przedmiotowym. Nauczyciele w związku z tym 
wyspecjalizowali się albo w teorii albo w praktyce i nie wszyscy mają zdolności i chęci, by prowadzić zajęcia 
integrujące te dwa elementy kształcenia. W efekcie uczniowie zwracali często uwagę, że na zajęciach 
zawodowych mimo obiecywanej praktyki i tak głównie uczą się teorii.  
Dodatkowo szkoły zmagają się z problemem pozyskania nowej, młodej kadry, która nie jest zainteresowana 
pracą w oświacie. Trudności te jednak nie dotyczą jedynie kształcenia z wykorzystaniem modułowych 
programów nauczania, ale ogólnie kształcenia zawodowego.  

 

• Nauczyciele, którzy pracują w modułach, to trzeba im zablokować dany dzień, Ŝeby innych lekcji juŜ 
nie mieli, bo oni muszą być dyspozycyjni. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Bo jak uczę przez kilka lat konstrukcji, to wchodząc w środku października wiem, Ŝe na tej lekcji 
będę mówiła to i to. Jeśli to jest nowe nauczanie, to na kaŜdą lekcję muszę się przygotować. Mam te 
wszystkie materiały i podręczniki, ale muszę sobie ułoŜyć program nauczania. Temat po temacie 
opracować, który danego dnia o danej godzinie będę przerabiać. I to jest zupełnie nowe. I potem na 
konkretną lekcję ja muszę się przygotowywać, muszę to przeczytać jakie umiejętności uczeń musi 
zdobyć. To jest dla mnie poświęcenie sporej ilości czasu. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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• Kadra, pod względem nowych osób, które chciałyby podjąć się tego wyzwania. Bo dla nauczyciela jest 
to teŜ pewnego rodzaju umiejętność bycia z uczniem, umiejętność przekazywania wiedzy, 
umiejętności połączenia tego w jedną całość. Moja główna obawa to, Ŝe moŜe za chwilę okazać się,  
Ŝe nie będziemy mieć nauczycieli do tego kształcenia. Bo jeśli chodzi o przedmioty ogólnokształcące 
to tych nauczycieli jest dość sporo nawet młodych. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• To byłoby optymalnie idealne, bo jeden [uczy] teoretycznie bardzo dokładnie, a ten teoretyk nie 
zawsze jest praktykiem. Z kolei ten praktyk nie do końca umie teoretycznie wytłumaczyć. 
[DYREKTOR, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

• I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, Ŝe ja ten oddział dzielę na 2 części i mówię tak, Ŝe nauczyciel 
przedmiotów teoretycznych ma jedną część oddziału i on, mimo wyŜszego wykształcenia moŜe mieć 
olbrzymie kłopoty z częścią praktyczną, bo jeśli latami tego nie robił, to moŜe mu ten niebieski 
kołnierzyk trochę przeszkadzać w zanurzeniu rąk, nie wiem, w potrawę, w olej w skrzyni biegów. 
Natomiast praktyk, świetny praktyk da sobie radę i na pewno bardzo zainteresuje swoją część klasy 
na takich zajęciach, ale nie jest uprawniony do prowadzenia zajęć teoretycznych. [EKSPERT] 

 

• Tak to jest istotna zmiana, wcześniej byliśmy nauczycielami zajęć praktycznych, a na zaocznych 
teoretyczne. Na początku było cięŜko. [NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI] 

 

Kierunek kształcenia oraz typ placówki 

 

Kształcenie modułowe może zostać wprowadzone we wszystkich typach placówek zawodowych, ale wyniki 
badań pokazują, że najłatwiej jest wdrożyć tę formę nauki zawodu w tych rodzajach szkół, które realizują 
tylko kształcenie zawodowe, jak szkoły policealne, czy chociażby CKP. Konieczność połączenia modułowego 
programu nauczania z przedmiotowym kształceniem ogólnym stwarza dodatkowe bariery organizacyjne.  
 
Zdaniem ekspertów istnieją kierunki kształcenia, w których łatwiej i takie w których trudniej przygotować 
program nauczania modułowego. Najlepiej modularyzacji poddają się zawody technologiczne, jak technik 
informatyk, technik elektronik, technik mechanik, czy też zawody budowlane, które znajdują się wśród 
najpopularniejszych kierunków kształcenia modułowego. Z drugiej strony dostrzegano trudności w tworzeniu 
programów nauczania dla zawodów społecznych takich jak opiekunka do dzieci, pomoc społeczna, czy 
opiekunka środowiskowa. W przypadku tych zawodów nieco trudniej treści kształcenia przełożyć na jednostki 
modułowe i moduły, co nie oznacza, że kształcenie modułowe w tych zawodach nie jest możliwe i nie sprawdza 
się. Jednak pojawiły się wśród respondentów głosy, że w przypadku zawodów społecznych kształcenie 
modułowe nie jest najlepszym rozwiązaniem, jednak wynikają one raczej z niezrozumienia idei i specyfiki tej 
formy nauki zawodu. 
 

• Od zawodu. Jak Pan sobie wyobraŜa opiekunkę dla osób starszych kształcić modułowo? Bo ja sobie 
tego nie wyobraŜam. Bo są takie zawody oferowane przez co niektóre szkoły, placówki np. opiekunka 
środowiskowa, czy opiekunka do dzieci. No jak Pan na modułach ją będzie kształcił? Niech mi Pan 
powie. No przede wszystkim, wie Pan tych przemysłowych. Przede wszystkim tych przemysłowych, 
budowlanych, mechanicznych. W tym się moŜe sprawdzić. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Po pierwsze, łatwiej się dają zmodularyzować oferty programowe w typie szkoły, która jest szkołą 
policealną, bo tam nie ma kształcenia, tego ogólnego. Bo w realnych warunkach, niezaleŜnie od tego, 
jaki typ szkoły, jest kształcenie ogólne, które jest zawsze kształceniem przedmiotowym, bo tego się 
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nie modularyzuje. Czyli mówimy o przedmiotach ścisłych, czy przedmiotach ogólnokształcących,  
z których musi uczeń się przestawiać potem na kształcenie zawodowe, które jest zmodularyzowane. 
[EKSPERT] 

 

• Oczywiście typ zawodu równieŜ łatwiej lub gorzej poddaje się modularyzacji. Łatwiej się poddają 
modularyzacji te zawody, moŜna powiedzieć, technologiczne: technik informatyk, technik elektronik, 
technik mechanik, a mniej te zawody, moŜna powiedzieć, takie bardziej ogólne, jak tam pomoc 
społeczna, czy technicy handlowcy, czy inni. [EKSPERT] 

 

Brak zrozumienia idei kształcenia modułowego 

 

Bariera ta nie tyle utrudnia bezpośrednio wprowadzenie kształcenia do placówki, co wpływa na efektywność  
i jakość realizacji tej formy nauki zawodu. Widoczne jest to w znaczącym rozczarowaniu niektórych placówek, 
które pojawia się już po pierwszym roku kształcenia z wykorzystaniem programów modułowych. Wtedy można 
zauważyć wszelkie niedociągnięcia związane z przygotowaniem placówki oraz kadry pedagogicznej, a także 
zweryfikować wyobrażenia, jakie towarzyszyły przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu kształcenia 
modułowego. Wdrażanie tej formy nauki zawodu wymaga nie tylko zgłębienia wiedzy w tym obszarze, ale 
również szczegółowego namysłu, czy rozwiązanie to rzeczywiście może być zastosowane w placówce. Każda 
nieodpowiednio przygotowana próba wprowadzenia kształcenia modułowego może działać na jego 
niekorzyść, gdyż może się wiązać z krytyką samej koncepcji. 

 

• Napotkaliśmy duŜy problem. Minęły nam się nasze oczekiwania z rzeczywistością, poniewaŜ Ŝeby to 
było naprawdę z sensem zrobione to potrzebna jest baza, z której moglibyśmy korzystać. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Na przykład mamy jednostkę modułową prowadzenie prac mierniczych, więc trzeba wyjść na zewnątrz 
i trzeba coś zmierzyć. Teraz Ŝeby nauczyciel wyszedł na zewnątrz, pomijając nasze boisko, nie chodzi 
o boisko, trzeba zmierzyć teren, gdzie będzie coś budowane lub planowane i trzeba pójść i dotknąć 
rzeczywistych warunków nie pozorowanych gdzieś. I z tym jest kłopot, bo firmy budowlane 
niekoniecznie chcą takich rzeczy i właśnie to zaburza pracę, a nauczyciel, który ma to zorganizować 
tak właściwie jest zostawiony sobie, Ŝeby znaleźć taką firmę, Ŝeby uczniów umówić, Ŝeby zawieźć.  
To bardzo urasta, to trzeba bardzo się napracować i duŜo czasu poświęcić. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

Utrudniona współpraca z pracodawcami 

 

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami mogłaby ułatwić i pozytywnie wpłynąć na realizację 
modułowych programów nauczania. Zakłady pracy mogłyby nie tylko uczestniczyć w procesie kształcenia, ale 
również pomagać w przygotowaniu bazy dydaktycznej w szkole. W przypadku niektórych zawodów prawidłowa 
i efektywna realizacja treści kształcenia wymaga przeprowadzenia ćwiczeń w realnym środowisku pracy. 
Przykładem jest tutaj technik budownictwa. Kilka tygodni praktyk nie jest wystarczającym rozwiązaniem, gdyż 
treść niektórych jednostek modułowych jest bardzo trudna do realizacji w szkole i wymaga znaczących 
nakładów finansowych w przygotowanie bazy techno-dydaktycznej. 
 
Tymczasem jak pokazały zrealizowane badania, stan współpracy z pracodawcami podczas wdrażania 
kształcenia modułowego jest niewielki i zależy od ogólnych doświadczeń placówki i zakresu kontaktu  
z zakładami pracy. Dodatkowo wśród samych pracodawców brakuje wiedzy na temat tej formy kształcenia,  
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o czym świadczą wyniki niezależnie realizowanych badań wśród przedstawicieli pracodawców oraz organizacji 
pracodawców, których wyniki zostały przedstawione w oddzielnych raportach

23
. 

 

• Wiele się mówi o współpracy z zakładami pracy. Podaje się przykłady takiej współpracy bardzo 
szeroko prognozującej i pozytywnie. Natomiast z naszej praktyki, przynajmniej z tej na miejscu, to 
niestety nie ma tych zakładów pracy, które taką współpracę chciałyby podjąć, czy które w ogóle 
byłyby zainteresowane współfinansowaniem czy przejmowaniem nawet szkolenia czy 
współuczestniczeniem. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Reforma kształcenia zawodowego 

 
Wprowadzona od 1 września 2012 roku reforma kształcenia zawodowego, w tym podstaw programowych  
i klasyfikacji zawodów szkolnych, zdaniem przedstawicieli szkół wprowadziła zamieszanie, które miało niekiedy 
niekorzystny wpływ na proces wdrażania kształcenia modułowego. Głównie związane jest to z koniecznością 
przystosowania placówek do nowych zmian, co było dla dyrektorów priorytetem, a kwestia wprowadzenia  
i rozwijania kształcenia modułowego schodziła w tej sytuacji na dalszy plan.  
Ponadto reforma również wpłynęła na zmianę w podstawach programowych nauczania w zawodach, co 
spowodowało konieczność zmian w szkolnych programach nauczania. W efekcie roczniki, które rozpoczęły 
naukę w 2012 roku, mają inny program nauczania, niż roczniki wyższe, co utrudniać będzie porównywanie  
i ocenę efektywności kształcenia modułowego.  
Dodatkowo jeden z badanych dyrektorów obawiał się, że zmiany, które nastąpiły w podstawach programowych 
niektórych zawodów medycznych, podważają zasadność kształcenia modułowego w tych zawodach. Należy 
jednak wiązać tę opinię z brakiem odpowiedniej wiedzy i zrozumienia zasad wprowadzonych przez reformę 
zmian. 
Warto jednak podkreślić, że reforma kształcenia zawodowego ma docelowo sprzyjać wprowadzeniu 
kształcenia modułowego. Wszelkie trudności w tym aspekcie mają charakter tymczasowy, wynikający  
z konieczności dostosowania się szkół do nowych rozwiązań i ugruntowania się wiedzy na temat 
wprowadzanych zmian.  

 

• Rozpoczęliśmy ten rok z nową reformą. Było duŜo zamieszania z tym. Reforma wymagała sporego 
przygotowania się, więc wszystkiego nie damy rady zrobić. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• A nasza branŜa, obszar medyczno-społeczny, to wszyscy tam mają po jednej kwalifikacji. TakŜe dla 
nas wszystkie programy modułowe moŜna wyrzucić. Jest zadanie zawodowe, widzieliśmy te zadania, 
które moŜna niezaleŜnie od siebie zdawać. Prowadziliśmy moduł kwalifikowany pierwszej pomocy. 
Dostaje się w Poznaniu od wojewody tytuł ratownika. Tak samo technik masaŜysta, głównie pracuje  
w branŜy kosmetycznej, NFZ nie zatrudnia masaŜystów. Tylko nikt nie wie, gdzie pracują technicy 
masaŜyści po skończeniu szkoły, nikt tego nie śledzi. Asystent osoby starszej, to jest jedyny zawód, 
który moŜe być na kursach kwalifikacyjnych. Kurs wynosi tyle samo, ile szkoła. Na szkołę mamy 
dotację, a na kursy nie. Opiekun osoby starszej musi chodzić do szkoły 2 lata, Ŝeby zdać jedną 
kwalifikację. To powinien być specjalista usług opiekuńczych, moduł opieka nad osobami starszymi, 
opiekunka środowiskowa, wtedy rozumiem, 2 lata i jestem do wszystkiego. Są to zawody, w których 
wystarczą dobre kursy. To, co zrobiono w naszej branŜy woła o pomstę do nieba. Tym bardziej,  
Ŝe finansowaliśmy to z własnych pieniędzy. ZłoŜyliśmy projekt o wsparcie unijne, ale niestety się nie 
powiodło. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

                                                 
23 Wyniki badań wśród pracodawców zostały zawarte w raportach końcowych Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych – badanie 
jakościowe w subregionach oraz Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi – badanie jakościowe w 
subregionach. 
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• Teraz nie ma Ŝadnej róŜnicy. Kiedy było wdraŜane kształcenie modułowe, to była róŜnica. Wcześniej 
były cele kształcenia, w modułowym mieliśmy kształcenie umiejętności. Teraz mamy taką sytuację,  
w której podstawa programowa jest określona efektami, czyli konkretnymi umiejętnościami. Nie ma 
znaczenia, czy to jest przedmiotowe, czy modułowe. Ta reforma spowodowała, Ŝe nie moŜna mówić  
o takim rozdziale: przedmiotowe i modułowe. Nazewnictwo nie ma Ŝadnego znaczenia, to jest to 
samo. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Program modułowy dla pierwszej klasy, druga idzie jeszcze starym programem. Tutaj będzie pewna 
rozbieŜność. Nie będzie odniesienia między poziomami kształcenia. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

Współpraca CKP ze szkołami macierzystymi 

 

W przypadku CKP wdrażanie kształcenia modułowego wymaga nie tylko przychylności władz jednostki, ale 
również jednostek macierzystych, z których pochodzą uczniowie.  
Ponadto konieczne jest doprecyzowanie kwestii organizacyjnych, gdyż kształcenie modułowe realizowane  
w CKP działa, gdy w całości kształcenie zawodowe (zarówno teoretyczne, jak i praktyczne) przekazane jest do 
Centrum. Może to rodzić problem w szkołach macierzystych, które mają własnych nauczycieli teorii i nie będą 
miały dla nich zatrudnienia. Realnym rozwiązaniem nie jest również prowadzenie zajęć przez tych nauczycieli  
w CKP, które mają własną kadrę pedagogiczną.  

 

• To znaczy, myślę Ŝe jest jeden tutaj problem, Ŝe jako jesteśmy tutaj właśnie jednostką kształcącą 
tylko praktycznie [CKP]. Natomiast kształcenie teoretyczne się odbywa w innej jednostce 
organizacyjnej. W innej szkole. W sytuacji takiej niezbyt korzystnej demograficznie dla szkolnictwa, 
to kaŜdy dyrektor szkoły chce chronić swoje miejsca pracy. Zorganizowanie kształcenia modułowego  
w naszej jednostce by się wiązało ze zmniejszeniem ilości miejsc pracy w szkole obok, bo tam by 
zniknęły godziny z przedmiotów teoretycznych zawodowych, które mają miejsce. No i myślę, Ŝe to 
jest w tej chwili problem nie do przeskoczenia. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Brak wiedzy na temat kształcenia modułowego 

 
Wiele obaw i lęków towarzyszących wdrażaniu kształcenia modułowego wynika z braku szczegółowej wiedzy 
na ten temat w różnych grupach zaangażowanych w jego realizację. Bariera ta uwidoczniła się podczas analizy 
wyników niezależnie realizowanych badań wśród pracodawców oraz środowiska zaangażowanego  
w kształcenie pracowników młodocianych

24
. Dyrektorzy szkół lub pracodawcy z Mazowsza, jeżeli posiadają 

wiedzę dotyczącą nauczania modułowego, to jest ona bardzo ogólna i fragmentaryczna.  
W przypadku uczestników badania kształcenia młodocianych pracowników model kształcenia modułowego 
często postrzegany jest, jako konkurencyjny, a nie komplementarny, dla modelu nauczania dualnego. Brak 
wiedzy powoduje brak perspektywy współistnienia i uzupełniania się obydwu modeli w przypadku zasadniczych 
szkół zawodowych prowadzących kształcenie młodocianych pracowników. 

                                                 
24

 Wyniki tych badań zostały zawarte w raportach końcowych Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych – badanie jakościowe w 

subregionach oraz Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi – badanie jakościowe w subregionach. 
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7.4 Przebieg przygotowań do wdrożenia kształcenia modułowego w szkołach 

Inicjatywa wdrożenia kształcenia modułowego w badanych szkołach na ogół wychodziła od dyrekcji 
placówki. Ostateczna decyzja wprowadzenia nowej formy nauki zawodu była zwykle podejmowana wspólnie 
przez dyrekcję i nauczycieli. Należy przy tym podkreślić znaczącą rolę i zaangażowanie dyrektorów badanych 
placówek dla wstępnego etapu procesu wprowadzenia kształcenia modułowego. Dyrektorzy nie tylko byli 
inicjatorami wdrożenia tej formy kształcenia, ale musieli również przekonać grono pedagogiczne i organ 
prowadzący do podjęcia tej inicjatywy, a także zapewnić nauczycielom możliwość zdobycia wiedzy w tym 
zakresie.  

 

Początek wprowadzenia kształcenia zawodowego traktowany jest eksperymentalnie, jako przetarcie ścieżki, 
zbieranie doświadczeń. Należy jednak podkreślić, że zdaniem badanych ekspertów jest to właściwa postawa. 
Przedstawiciele szkół sprawdzają efektywność tej formy kształcenia oraz dopasowanie do specyfiki zawodu  
i placówki. Rekrutują na początku jeden oddział w roczniku. W jednej ze szkół poprzestano nawet tylko na 
jednym oddziale i w kolejnym roku nie przeprowadzono naboru do modułowego programu nauczania.  

 

• Tutaj mam kilka oddziałów na jednym poziomie, gdzie nieśmiało ten jeden oddział prowadzimy  
w ramach kształcenia modułowego, Ŝeby zobaczyć jakie efekty osiągniemy. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• Samo wdroŜenie to jeden cykl edukacyjny to było zbieranie doświadczeń. Drugi cykl edukacyjny 
poszedł znacznie łatwiej, bo juŜ pewne mechanizmy były wypracowane. Jak zwykle przy tego typu 
zmianach jest potrzebna koordynacja, wnioski wynikające z typu prowadzenia zajęć, z organizacją 
ich, z układem zajęć w szkolnym planie nauczania. Wiadomo, Ŝe jeśli mamy określone moduły, to 
musimy je ustawić w określony sposób tak, Ŝeby później wyszedł z tego pełny zawód. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

W procesie przygotowania do wdrażania kształcenia modułowego można wyróżnić następujące elementy:  

� Pozyskanie wiedzy na temat kształcenia modułowego; 

� Przygotowania w obszarze infrastruktury i wyposażenia; 

� Finansowanie wdrożenia kształcenia modułowego; 

� Uczestnictwo nauczycieli we wdrażaniu kształcenia modułowego; 

� Uczestnictwo uczniów i rodziców we wdrażaniu kształcenia modułowego; 

� Działania informacyjno-promocyjne. 

 

Aspekty te zostały szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego podrozdziału.  

 

Pozyskanie zgody organu zarządzającego 

 

Jednym z kluczowych momentów etapu przygotowania do wdrożenia kształcenia modułowego jest pozyskanie 
zgody organu zarządzającego placówką. Pozostaje to w gestii dyrektorów szkół. W przypadku badanych 
placówek nie identyfikowano w tym obszarze szczególnych trudności. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że są to 
placówki znajdujące się w specyficznych lokalizacjach, gdzie władze samorządowe charakteryzują się, zdaniem 
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przedstawicieli szkół, dużą przychylnością wobec kształcenia zawodowego, a także modułowego. Dotyczy to 
przede wszystkim Warszawy i Radomia.  

Wśród dyrektorów pojawiały się opinie, że wystarczy dobrze uargumentować i w sposób jasny pokazać korzyści 
z wprowadzenia kształcenia modułowego, podkreślając jego efektywność, by organ prowadzący placówkę 
zgodził się na możliwość nauczania w oparciu o programy modułowe. Nie bez znaczenia są tutaj na pewno 
indywidualne zdolności dyrektora do przekonania przedstawicieli organu zarządzającego, a także nieformalne 
kontakty i pozycja w środowisku lokalnym. 

 

• Później przedstawiłam to radzie pedagogicznej, następnie zaraziłam pomysłem organ prowadzący 
czyli miasto stołeczne Warszawa, a dokładnie Biuro Edukacji. Tam jest wsparcie kształcenia 
zawodowego. Mimo, Ŝe kształcenie modułowe jest droŜsze, ze względu chociaŜby na podział na grupy. 
Bo nie ma tu przedmiotów teoretycznych, jeśli chodzi o informatykę, to w zasadzie koszty są te 
same, bo i tak informatycy mieli podziały na grupy. Jeśli chodzi o elektronikę, to jest bardzo duŜa 
róŜnica w kosztach - o 25% [w stosunku] do poprzedniego systemu, dlatego Ŝe tam były przedmioty 
teoretyczne i ich było dość sporo i były realizowane z całą klasą. Natomiast tu nie ma przedmiotów 
teoretycznych, są po prostu jednostki modułowe, które się realizuje w podziale na grupy  
w pracowniach i sprzęt musi być w odpowiedniej liczbie. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Trzeba było oczywiście przekonać organ prowadzący, bo była to nowość. A więc demonstrowaliśmy 
swoje efekty, pokazywaliśmy co dzięki temu moŜemy uzyskać, jak jesteśmy przygotowani.  
I przychylność organu prowadzącego nam sprzyjała, zawsze nam sprzyjała we wprowadzeniu tych 
właśnie form. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Pozyskanie wiedzy na temat kształcenia modułowego 

 

We wszystkich placówkach podjęcie decyzji o wdrożeniu kształcenia modułowego wiązało się również  
z pogłębieniem informacji na temat tej formy kształcenia. Przedstawiciele szkół posiadali w momencie 
podjęcia tej decyzji podstawowe informacje na temat kształcenia modułowego zdobyte na szkoleniach, 
konferencjach, czy z publikacji lub dokumentów dotyczących kształcenia zawodowego. Jednak wraz  
z podjęciem decyzji o wprowadzeniu kształcenia modułowego do szkoły, konieczne stało się uszczegółowienie 
posiadanej wiedzy, zwłaszcza w zakresie organizacji procesu kształcenia.  

 

Wszystkie badane placówki, które wdrażały kształcenie modułowe w większym lub mniejszym zakresie 
korzystały z dostępnych możliwości zewnętrznego wsparcia. W podstawowym zakresie obejmowało ono 
udział w szkoleniach lub konferencjach przedstawiciela dyrekcji oraz wybranych nauczycieli, którzy mieli być 
zaangażowani we wprowadzanie kształcenia modułowego w szkole. Niektóre placówki decydowały się na 
bardziej kompleksowe wsparcie uczestnicząc w projekcie systemowym KOWEZiU, gdzie otrzymywały pomoc 
eksperta-mentora, połączoną z cyklem konsultacji prowadzonych bezpośrednio w placówce.  

 

Głównym źródłem informacji na temat kształcenia modułowego i dostępnego wsparcia jest KOWEZiU oraz 
prowadzony przez Ośrodek portal internetowy dotyczący tej formy nauki zawodu. Ponadto przedstawiciele 
szkół uczestniczyli w dostępnych szkoleniach oferowanych przez różnego typu instytucje systemu oświaty. 
Wymieniano tutaj najczęściej KOWEZiU, ŁCDNiKP, Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia, Warszawskie 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli. 

 

Zewnętrzne wsparcie podczas wdrażania kształcenia modułowego w badanych placówkach dotyczyło głównie 
wsparcia w zakresie dydaktycznym i organizacyjnym.  
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• Jako dyrektor kształciłam się, na konferencji. Była ze mną pani kierownik odpowiedzialna za 
organizację pedagogicznej nauki zawodu w szkole i tacy pojedynczy nauczyciele, w których widziałam 
leaderów we wdraŜaniu kształcenia zawodowego. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Szkoła była zgłoszona do tego programu, o którym mówiłam: „System Wsparcia Szkół i Placówek 
WdraŜających Modułowe Programy Nauczania”. Nasza szkoła była uczestnikiem tego programu.  
W związku z tym otrzymaliśmy wsparcie z KOWEZiU. Było to 12 konsultacji. Na kaŜdej z tych 
konsultacji nauczyciele odbywali takie 5-cio godzinne zajęcia w określonym zakresie, czyli jak 
korzystać z programu, jak prowadzić zajęcia, jak oceniać. To są przykładowe takie moje po prostu 
wspomnienia z tego programu. Program zakończył się juŜ rok temu. [DYREKTOR, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

• Tak, korzystaliśmy, dlatego Ŝe zawsze trzeba mieć jakiś wzorzec, prawda? Co prawda wśród szkół 
zaprzyjaźnionych nie było jeszcze tak rozwiniętego kształcenia modułowego, a więc wzorem tutaj dla 
nas był Instytut Technologii Eksploatacji, to co publikował na swoich stronach Krajowy Ośrodek 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. No i własne doświadczenia, chociaŜby to, Ŝe byłam 
koordynatorem na województwo mazowieckie i musiałam bywać w róŜnych szkołach, które wdraŜają 
albo chcą wdroŜyć to kształcenie modułowe. To przenosiłam, zawsze korzystałam w jakiś sposób  
z doświadczeń i przenosiłam to na grunt szkolny. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Oczywiście najpierw była szkolona kadra pedagogiczna. Jeździliśmy na róŜnego rodzaju szkolenia, tak 
jak mówiłem. DuŜo szkoleń było w Łodzi, duŜo szkoleń było w Warszawie w kuratorium. Wtedy 
właśnie mówiło się duŜo na temat kształcenia modułowego. Później realizowane były szkolenia u nas, 
tutaj na terenie placówki. No i tutaj jak gdyby to szkolenie zamknęło się przekazaniem takiej 
wiadomości, Ŝe owszem moŜemy liczyć na pomoc ze strony specjalistów z KOWEZiU. Oczywiście, tak 
jak powiedziałem, my nie zamknęliśmy się tylko na poziomie jednego czy dwóch szkoleń. 
Realizowaliśmy sami [szkolenia], zapraszaliśmy fachowców do tego, Ŝeby u nas na gruncie rady 
pedagogicznej takie szkolenia się odbywały. TakŜe wtedy gdy wchodziliśmy w ten system kształcenia 
modułowego, te szkolenia miały miejsce w takim duŜym wymiarze. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• [Badacz: W jaki sposób pomagał ekspert?] Z dokumentacją szkolną, programami modułowymi. Bardzo 
kompleksowo. Mieliśmy moŜliwość wyboru, co nas najbardziej interesowało. W pierwszych 
szkoleniach wszyscy nauczyciele brali udział, Ŝeby zrozumieli tę ideę, zanim zaczęli pisać programy. 
Później robiliśmy szkolenia administracyjne, jako dyrektorki, z ekspertami pod względem 
organizacyjnym. Raz było szkolenie z metod, ale było tragicznie przeprowadzone przez eksperta.  
To, co jest najistotniejsze, to jestem w stanie przekazać nauczycielom. Jeśli chodzi o dokumentację, 
to ja muszę się tego nauczyć. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Najwięcej teŜ skorzystałam z tego KOWEZiU, najbardziej teŜ podoba mi się, Ŝe opracowane są te 
wszystkie moduły. Są poradniki dla nauczyciela i poradniki dla ucznia. Poradnik dla ucznia to jest 
właściwie podręcznik. I to jest fajna sprawa, Ŝe uczeń sobie nie kupuje ksiąŜki w księgarni, tylko 
dostaje za darmo podręcznik. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Było sporo szkoleń, na których byliśmy informowani, co jest istotą szkolenia modułowego, jakie są 
zalety. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 
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Należy również zauważyć, że na ogół korzystanie ze wsparcia szkoleniowego i doradczo-organizacyjnego jest 
najbardziej intensywne przed rozpoczęciem kształcenia modułowego w szkole. Gdy kształcenie zostanie 
wprowadzone korzystanie z zewnętrznego wsparcia ustaje lub ulega znacznemu ograniczeniu. 

 

Przygotowania w obszarze infrastruktury i wyposażenia 

 

Wprowadzenie kształcenia modułowego wymagało pewnych przygotowań ze strony szkół w obszarze 
infrastruktury i wyposażenia. Jednak pomimo wskazywanych licznych barier, badane placówki starały się radzić 
sobie z pojawiającymi się trudnościami. Podstawą dla wprowadzenia kształcenia modułowego jest posiadanie 
bazy techno-dydaktycznej. W związku z tym szkoły decydowały się na realizację modułowego programu 
nauczania w tych zawodach, gdzie dysponowały już dobrym wyposażeniem. Postawa ta jest również 
właściwa, zdaniem badanych ekspertów, którzy sugerowali rozpocząć wprowadzanie kształcenia modułowego 
w zawodzie, w którym szkoła czuje się najlepiej przygotowana pod różnymi względami (np. wyposażenie 
techno-dydaktyczne, kadra pedagogiczna, współpraca z pracodawcami). 

 

• Do kształcenia modułowego zawsze dąŜymy wtedy, kiedy mamy przygotowaną kadrę i przygotowane 
pracownie. A więc tam, gdzie moŜemy to zrobić najskuteczniej, sięgamy po ten kierunek w pierwszej 
kolejności. PoniewaŜ pracownię dekarską wyposaŜyła nam firma Braas i ta pracownia była dla nas 
dostępna najwcześniej, to sięgnęliśmy po ten kierunek najwcześniej. Potem wzbogacaliśmy bazę, 
modernizowaliśmy pracownię i uruchamialiśmy kolejne kierunki. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Wielokrotnie konieczne było jednak doposażenie placówki i stworzenie dodatkowych pracowni lub stanowisk. 
Jednak traktowane było to jako działania wzmacniające ogólny potencjał placówki, gdyż z bazy tej korzystali 
również uczniowie kształcący się przedmiotowymi programami nauczania. Ponadto doposażenie placówek 
wymusza reforma kształcenia, więc i tak poczynienie inwestycji w bazę dydaktyczną było koniecznością.  

 

• Tak, stworzyliśmy jedną taką pracownię dodatkową dla kształcenia, Ŝeby równolegle mogły odbywać 
się zajęcia. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Staram się myśleć bardziej globalnie. Te działania, które Ŝeśmy podjęli będą słuŜyły i jednemu 
kształceniu i drugiemu. DuŜych nakładów finansowych na wdroŜenie tego kształcenia Ŝeśmy nie 
ponieśli. Ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów, był koniec wdraŜania starej podstawy 
programowej, gdzie duŜo było kształcenia praktycznego, musieliśmy tam zabezpieczyć odpowiednią 
ilość stanowisk sprzętu. Nie jest to jeszcze satysfakcjonujące, ale duŜy krok naprzód zrobiliśmy. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• [Musieliśmy] dostosować szkołę, Ŝeby to co było w jednej pracowni, teraz było w dwóch. Czy 
komputery, czy programowanie i nawet zakup samych narzędzi montaŜowych typu wkrętaki. Czyli 
szkoła musiała przygotować się finansowo. Musiały za tym iść większe lub mniejsze pieniądze, ale na 
to akurat byliśmy przygotowani, więc tutaj nie było problemu. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Z chwilą wejścia nauczania modułowego, no po prostu pojawiły się potrzeby zwiększenia liczby tych 
pracowni, no i tutaj dokonaliśmy podziału tego pomieszczenia. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 
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W jednej z placówek zakładano, że część zajęć będzie się odbywać u pracodawców, więc nie odczuwano 
konieczności szczególnego doposażenia szkoły w związku z wprowadzeniem kształcenia modułowego. 

 

• Nie uznaliśmy za konieczne. Nie mieliśmy takich potrzeb. Nastawiliśmy się na to, Ŝe to będzie grupa 
uczniów, która będzie więcej kursować po miejscach, w których powinni się znaleźć. Natomiast  
w szkole mamy pracownie budowlane i pracownię drogową wyposaŜoną. Uczniowie korzystają z tego 
samego, co uczniowie z innych klas, którzy nie uczą się modułowo tylko przedmiotowo. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Oprócz doposażenia placówek konieczne było dostosowanie pracowni zajęć praktycznych do prowadzenia 
również części teoretycznej. W placówkach wstawiano do sali lekcyjnych tablice i organizowano miejsca, by 
uczniowie mogli robić notatki. 

 

• Stworzyliśmy bazę dydaktyczną. Mieliśmy wtedy środki na to, Ŝeby tą bazę tworzyć, bo wiadomą 
rzeczą jest, musieliśmy tą bazę powiększyć. Zrobić to w ten sposób, Ŝeby duŜe pracownie podzielić na 
pracownie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych, gdzie jednocześnie moŜna było realizować te 
dwa przedsięwzięcia, wiązać je razem. Stworzyło to dosyć dobre warunki. Mieliśmy takŜe opracowane 
równieŜ dokumenty na potrzeby kształcenia modułowego. Braliśmy udział w wielu szkoleniach, które 
były realizowane i przez ministerstwo i przez kuratorium i tutaj trzeba było najpierw nabyć tej 
wiedzy, później pozyskać środki na stworzenie dobrego zaplecza dydaktycznego no i wziąć się za 
realizację. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Finansowanie wdrożenia kształcenia modułowego 

 

Szkoły różnie rozwiązywały także kwestie finansowania przygotowania wdrożenia kształcenia modułowego. Na 
ogół starano się ograniczyć konieczne wydatki do niezbędnego minimum. W jednej z placówek pracownię 
przygotowywali sami uczniowie w ramach zajęć praktycznych. 

  

• Sami do tych działań modułowych przygotowywali uczniowie. Od początku malowali sufity, zdzierali 
kafelki, kładli podłogę, przygotowywali materiały, jednocześnie ucząc się, bo oni przecieŜ czegoś się 
nauczyli. Jak przycinali płyty nawet, jak nie były to zajęcia z elektrotechniki, to się uczyli tych zajęć 
manualnych, które teŜ są w programie. Jak malowali ścianę, to teŜ się czegoś uczyli. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

W innej zaś kształcenie modułowe finansowano ze środków własnych placówki oraz wykorzystywano 
sponsorów, czy też wsparcie pracodawców współpracujących ze szkołami. 

 

• Skąd fundusze? To przede wszystkim ze środków własnych. Z wynajmów, od sponsorów. [DYREKTOR, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 

• BudŜet organu prowadzącego na wyposaŜenie szkoły, to jest znikomy. Jedynie środki wypracowane 
przez szkołę, czyli z wynajmu pomieszczeń, bale jakieś. W jakimś stopniu dyrekcja przeznacza na 
dofinansowanie zakupów drobnych i utrzymanie tego co mamy załóŜmy, ale to juŜ szczegółów, to nie 
znam, ale tak na jakieś tam dofinansowanie. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 
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Przedstawiciele szkół raczej nie postrzegali przygotowania szkolnego programu nauczania w kategoriach 
dodatkowego wydatku dla szkoły. Zwrócono na to uwagę tylko w jednej placówce, która była szkołą 
niepubliczną. 

 

• Same programy to są koszty, wynagrodzenie nauczycieli, liderów. KaŜdy z nauczycieli pisał program 
do swoich jednostek szkoleniowych, za co otrzymywał wynagrodzenie dodatkowe. To nie było  
w ramach obowiązków nauczycielskich. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Uczestnictwo nauczycieli we wdrażaniu kształcenia modułowego 

 

Jedną z kluczowych ról we wdrażaniu kształcenia modułowego w szkole pełnią nauczyciele. Badani dyrektorzy 
przyznawali, że nie cała kadra pedagogiczna podchodziła do takiej formy nauki zawodu entuzjastycznie.  
W efekcie, do wdrożenia kształcenia modułowego wybierani są, jeżeli istnieją możliwości kadrowe, bardziej 
otwarci i zaangażowani nauczyciele. Zostało to również potwierdzone w rozmowach z przedstawicielami kadry 
pedagogicznej. W niektórych szkołach dyrektorzy wybierali osoby najbardziej zainteresowane i czynili ich 
tzw. liderami wprowadzenia kształcenia w szkole, tym samym przekazując na nich odpowiedzialność za 
przygotowanie wdrożenia tego rozwiązania w placówce.  

 

• [Badacz: Jak grono pedagogiczne zareagowało?] Chyba nie dość otwarcie. Starałam się na spotkaniach 
rad pedagogicznych, na spotkaniach z zespołem nauczycieli przedmiotów zawodowych, sugerować,  
Ŝe dobrze byłoby spróbować, Ŝe są względy przemawiające za wprowadzeniem tego kształcenia 
modułowego. Przekonała ich ta moŜliwość spróbowania, jakie efekty przyniesie w ramach danego 
zawodu. Były publikowane informacje dotyczące zdawalności egzaminów w szkołach, które juŜ 
kształcą modułowo, szczególnie na poziomie zasadniczej szkoły. Dobrze się to sprawdza. Nie mieliśmy 
nigdy niskich tych wyników egzaminu zawodowego. Mniej otwartości na zmiany. Niechęć w tym 
obszarze się pojawiła, nie w samej idei. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Dyrektorzy do wdraŜania kształcenia modułowego starają się dobrać nauczycieli najbardziej 
otwartych i chętnych do zaangaŜowania się. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Od momentu kiedy pojawił się ten projekt wdraŜania, rozmawiałam indywidualnie z pewnymi 
nauczycielami, w których widziałam, Ŝe mogliby rozpocząć wdraŜanie tego kształcenia modułowego. 
Na ich barki tą odpowiedzialność przekierowałam. Po tym pierwszym roku to kolejnych nauczycieli 
zapraszałam do współpracy. Aczkolwiek większość grona nauczycieli przedmiotów zawodowych 
uczestniczyła w tym całym projekcie. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Nauczyciele podczas przygotowań do wdrażania kształcenia modułowego nie tylko uczestniczą w szkoleniach 
i zdobywaniu wiedzy w tym zakresie, ale są również aktywnie włączani w proces wprowadzania nowej formy 
nauki zawodu do placówki. Ich aktywność przejawia się przede wszystkim w przygotowywaniu szkolnych 
programów nauczania. W wielu szkołach nauczyciele przygotowywali własne programy. Korzystali co prawda  
z dostępnych wzorców, ale układali własne ćwiczenia i dostosowywali program nauczania do specyfiki szkoły.  

 

• Najpierw trzeba było zapoznać się z programem, potem podzielić na moduły, dopasować do 
odpowiednich pracowni i odpowiednich ludzi, którzy mogliby działać. Pytanie kto, co i dlaczego moŜe 
prowadzić, dany zakres i to wymagało przemyślenia i współpracy między nauczycielami, kto jest 
dobry w czym. Jeśli chodzi o nauczycieli mechatroników, to prosiłam dwóch nauczycieli, aby 
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dodatkowo poszli w swoim kierunku jeszcze na studia podyplomowe, bo mechatronika to dynamiczna 
dziecina i oni pogłębili swoją wiedzę i poznali pracę jeszcze lepiej. [DYREKTOR, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

Uczestnictwo uczniów i rodziców we wdrażaniu kształcenia modułowego 

 

W przygotowaniach do wdrożenia kształcenia modułowego nie uczestniczą uczniowie oraz ich rodzice. Są oni 
raczej biernymi odbiorcami informacji o tym, że kształcenie będzie przebiegać w innej formie. Nie mają wpływu 
na decyzję o wprowadzeniu tej formy kształcenia, ani na treści programu nauczania i przebieg kształcenia.  

Informacje na temat kształcenia modułowego przekazywane są uczniom podczas spotkań informacyjnych 
podczas rekrutacji do szkół, a następnie utrwalane wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.  

Reakcje uczniów i ich rodziców na informacje dotyczące kształcenia modułowego są zróżnicowane. Niektórzy 
przedstawiciele szkół uważali, że reagowali oni spokojnie, bez większych zastrzeżeń, a nawet z ciekawością  
i otwartością, inni zaś wspominali, że rodzice mieli pewne obawy, wynikające z niewiedzy.  

Informowanie rodziców o wprowadzeniu kształcenia modułowego wynikało również z konieczności 
uświadomienia im, że będą musieli ponosić dodatkowe koszty związane z nauką np. zakup materiałów do 
ćwiczeń, zakup przyborów biurowych również na zajęcia praktyczne, które są połączone z teorią, czy też 
ponoszenie kosztów wyjazdów na zajęcia u pracodawców.  

 

Badani uczniowie przyznawali, że kształcenie modułowe nie odegrało większej roli przy wyborze danej szkoły. 
Liczył się przede wszystkim kierunek kształcenia, a jego forma była już drugorzędna, szczególnie, że brakowało 
im wiedzy na ten temat. Odczucia uczniów na początku nauki w programie modułowym były różnorodne.  
Z jednej strony obserwować można było obojętność, z drugiej zaś pewne obawy i zagubienie. 

 

• Czy to miało jakiś wpływ na wybór szkoły? Nie, nie wiedzieliśmy co to jest, coś nowego po prostu  
i nikt na to nie zwrócił uwagi. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Było to tłumaczone, wiedzieliśmy na czym to ma mniej więcej polegać, ale skoro to zostało 
zatwierdzone, to doszliśmy do wniosku, Ŝe raczej nie mamy na to wpływu i jest to raczej poprawne, 
dlatego nie mamy się czego bać. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• KaŜdy był zagubiony w tym momencie, bo dla kaŜdego był nowa sytuacja, bo nie dość Ŝe nowa szkoła 
to jeszcze taki nowy system, a szkoła teŜ jako pierwsza wprowadzała taki system. [UCZNIOWIE, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Działania informacyjno-promocyjne 

 

Trudno zauważyć jakieś szeroko zakrojone działania promocyjno-informacyjne dotyczące kształcenia 
modułowego prowadzone przez badane placówki. Co prawda pewne działania prowadzone są na etapie 
rekrutacji do szkół, gdzie niektóre placówki prowadzą spotkania nawet w gimnazjach, w trakcie których 
promują tę formę nauki zawodu. Na początku roku szkolnego zaś wszędzie prowadzone są spotkania 
informacyjne już dla uczniów, prowadzone zwykle przez dyrektora, gdzie tłumaczona jest idea kształcenia  
i sposób organizacji. Jednakże badani uczniowie wcale nie czuli się dobrze poinformowani, mimo iż kształcili się 
w tej formie od co najmniej roku. Dodatkowo warto zaznaczyć, że na żadnej stronie internetowej badanych 
placówek wdrażających kształcenie modułowe nie znaleziono informacji na temat prowadzenia kształcenia 
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modułowego. Jeżeli nawet takie informacje znajdują się na tychże stronach, to nie są widoczne, ani dostępne  
w sposób łatwy i intuicyjny. 

 

• Te rozmowy z rodzicami, to były na takim etapie, Ŝe jak była potrzeba zakupu sprzętu, to narada 
rodziców, wsparcie. O kształceniu modułowym to ja mówiłam rodzicom uczniów ubiegających się  
o przyjęcie do szkoły. Na takich spotkaniach wstępnych. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Zapytanie rodziców, dlaczego potrzebny jest aŜ tak duŜy wydatek na zajęcia praktyczne, dlaczego 
dzieci mają się tyle uczyć, co się dzieje, bo przecieŜ rodzice przyzwyczajeni [są[ do tego, Ŝe sam 
nawet, wtedy kiedy sam się edukował, no to przyszedł na zajęcia praktyczne, no i wiadomo,  
Ŝe realizował tylko tą część praktyczną i nic więcej. Zapytanie dlaczego oto syn się uczy na zajęciach 
praktycznych równieŜ teorii, no jak to jest? Było to takie dosyć dziwne dla rodziców, ale, wiadomą 
rzeczą jest, Ŝe ten rodzic sobie wyobraŜał, Ŝe przecieŜ on przyszedł, miał tylko ubranie robocze,  
a teraz ten dzieciak musi ze sobą wziąć i zeszyt i ksiąŜkę i mieć jakiś taki pogląd pewnej wiedzy 
teoretycznej, wtedy kiedy zdaniem rodziców nie powinno być to realizowane na zajęciach 
praktycznych. Była forma róŜnych pytań ze strony rodziców. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• My musimy zapoznać rodziców z ideą, musimy powiedzieć im na czym polega ta zmiana w stosunku do 
kształcenia przedmiotowego, co uczniowie zyskają, jakie będą korzyści, jak będzie przebiegał proces 
dydaktyczny. TakŜe takie spotkania z rodzicami się oczywiście odbywały. I na początku roku szkolnego 
uczniowie takŜe byli informowani, Ŝe będzie to proces dydaktyczny troszeczkę inaczej przebiegający, 
Ŝe będzie więcej praktyki, Ŝe inaczej zajęcia będą przebiegały niŜ w tradycyjnym kształceniu 
przedmiotowym. I właśnie na tym to informowanie polegało. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 
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8 ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SZKOŁACH WDRAŻAJĄCYCH 
KSZTAŁCENIE MODUŁOWE 

8.1 Program nauczania 

Organizacja procesu dydaktycznego w szkołach wdrażających kształcenie modułowe rozpoczyna się od 
przygotowania szkolnego programu nauczania. W tym zakresie zaobserwować można większe lub mniejsze 
zaangażowanie kadry pedagogicznej. Podstawą tworzenia szkolnych programów nauczania są dostępne np. na 
stronie internetowej KOWEZiU programy kształcenia w danym zawodzie oraz pakiety edukacyjne dla 
nauczycieli oraz uczniów. Po stronie szkoły leży stopień wykorzystania tych materiałów. W niektórych 
placówkach ogólnodostępne materiały podlegają jedynie niewielkiej modyfikacji, w innych zaś nauczyciele 
aktywnie dostosowują programy nauczania do własnych potrzeb i sytuacji szkoły np. możliwości jakie daje baza 
dydaktyczna placówki.  

 

• Tak, tworzymy samodzielnie szkolne programy, dlatego Ŝe uwaŜamy, Ŝe trzeba dostosować metody, 
środki, formę do moŜliwości ucznia. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• My korzystaliśmy z gotowych programów, my nie przygotowaliśmy, nie byliśmy sami autorami. Nie 
byli sami nauczyciele autorami szkolnych programów nauczania. Tak jak powiedziałam programy do 
kształcenia modułowego pobieraliśmy ze strony Krajowego Ośrodka, który współpracował z instytutem 
i była to kwestia tylko rozeznania programu, sprawdzenia jakie my mamy moŜliwości realizacji  
i przygotowania się do tego. Tutaj ci nauczyciele, którzy byli autorami pakietów, najsprawniej 
wdraŜali to wszystko. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Potem jak ilości godzin zostały ustalone, to nauczyciele musieli opracować sobie kaŜdy swój moduł, 
bo to są fachowcy. To było na zasadzie pisania programu z rozkładem ile godzin na co, w jakiej formie 
to będzie robione praktycznej czy teoretycznej. To była bardzo duŜa praca. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• W pewnym stopniu te pakiety edukacyjne róŜnym wzięciem się cieszą. U jednych nauczycieli 
mniejszym uznaniem u innych większym. No prawdę mówiąc, te pakiety są na róŜnym poziomie, takim 
dydaktycznym i merytorycznym przygotowane, więc poŜytek z tego moŜe być mniejszy lub większy. 
ZaleŜy do jakich zagadnień, czy do jakiej tematyki chce się to wykorzystać. Z niektórych korzystam, 
ale niektóre są takie napisane w formie takiej, widać, Ŝe ktoś pisał to napisał o tym, na czym się znał. 
[NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Wkład pracodawców w program nauczania nie jest powszechnym zjawiskiem. Za przygotowanie szkolnych 
programów nauczania odpowiadają nauczyciele i to od nich zależy, czy będą się opierać na własnych 
doświadczeniach, czy też będą współpracować w tym zakresie z pracodawcami, by realizowany program jak 
najlepiej odzwierciedlał zadania zawodowe. Przypadki aktywnej współpracy z pracodawcami należą do 
rzadkości. W jednej z badanych szkół przyznano, że w programie kształcenia modułowego wykorzystano 
program kształcenia przygotowany przez pracodawcę, jako wzbogacenie przekazywanej wiedzy. Wymaga to 
jednak dobrej i zacieśnionej współpracy szkół z pracodawcami. 
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• ZnowuŜ wracam do firmy MAPEI. W zawodzie posadzkarz, ta firma przedstawiła nam własny program 
kształcenia, który my mogliśmy wbudować jeszcze w nasz program kształcenia modułowego, 
wzbogacić go jak gdyby o pewnego rodzaju fragmenty pewnych działań dotyczących tego zawodu  
i poszczególnej tematyki w tym zawodzie. TakŜe tutaj jest moŜliwość takiej współpracy równieŜ na 
płaszczyźnie realizacji programu nauczania i rozbudowy tego programu o pewne załoŜenia, pewne 
hasła, pewne wzbogacenie tej wiedzy, która znajduje się w programie równieŜ i tych firm, z którymi 
współpracujemy. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Reforma podstaw programowych spowodowała, że nauczyciele będą musieli wykazać się większą aktywnością  
i zaangażowaniem w tworzeniu programów nauczania, gdyż dostępne materiały nie będą już tak szczegółowo 
przygotowane. Nauczyciel będzie musiał samodzielnie przygotować ćwiczenia dla uczniów.  

 

• ChociaŜ musze przyznać, Ŝe w tym roku ta grupa nauczycieli, która weszła w nauczanie modułowe  
w klasach pierwszych według nowej podstawy, bo uczyli dotąd według starej, a tam były gotowe 
programy nauczania, łącznie z ćwiczeniami dla ucznia i 90% materiału było i nauczyciel to tylko 
wdraŜał. Te ramy programowe juŜ miał. Teraz jest tylko podstawa programowa i musi napisać 
program nauczania. Niby KOWEZiU trochę podpowiada jak ten program pisać, ale zestaw ćwiczeń 
nauczyciel musi dopracować sam. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Programy funkcjonujące w szkołach różnią się oczywiście w zależności od kierunku kształcenia. Najczęściej 
składają się one z 4-5 modułów, które szkoły starają się dopasować do harmonogramu roku szkolnego i całego 
cyklu nauczania.  

Program nauczania modułowego powinien podlegać ciągłej ewaluacji i doskonaleniu. Z jednej strony 
spowodowane jest to ciągłym ewaluowaniem treści kształcenia, z drugiej zaś koniecznością weryfikacji założeń 
poczynionych przez nauczycieli, przygotowujących te programy. Prowadzenie takich działań jednak pojawiało 
się w pojedynczych placówkach. 

 

• Największym, nawet nie tyle problemem, co zadaniem, wymagającym ciągłej pracy, to jest ciągła 
ewaluacja tych programów nauczania, dlatego Ŝe ten program, dzieciaki te, z którymi Pani 
rozmawiała to jest pierwszy rok i nauczyciele cały czas sprawdzają, bo taką furtką wielką, w którą się 
wpędzają nauczyciele, to jest przykrojenie wiedzy politechnicznej do poziomu technikum. I bywa tak, 
Ŝe się okazuje, Ŝe za duŜo tego wepchnęli, bo chcieli lepiej. TakŜe układ materiału, to są takie 
Ŝmudności i takŜe po tym, co chłopcy mówili, Ŝe w pierwszym rzucie z któregoś JS [jednostka 
szkoleniowa] zdało mało osób, reszta miała trudności, to nauczyciel przeglądał dokładnie przebieg 
tego nauczania i następny rok juŜ jest zmodyfikowany. Sprawdza się to, gdzie jest łatwiej, gdzie jest 
trudno. Te jednostki szkoleniowe i modułowe nie mają charakteru stałego, stałej cząstki. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Wpływu na tworzenie szkolnego programu nauczania nie mają również uczniowie, czy też ich rodzice. 
Program nauczania jest odgórnie narzucony przez szkołę i modyfikacje wprowadzają nauczyciele według 
zidentyfikowanych potrzeb. Zdaniem przedstawicieli szkół uczestnictwo uczniów, czy też nauczycieli w procesie 
tworzenia programu nauczania nie jest konieczne.  

 

• Moduły są narzucone cyklem nauczania zawodu. Nie mogą sobie wybrać, ze tego nie będą się uczyć,  
bo nie lubią. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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Sam program nauczania konstruowany jest jako model zakładający przyrost wiedzy. Nauka zawodu zaczyna się 
zwykle od ogólnego modułu, będącego wprowadzeniem do nauki zawodu, zawierającym podstawowe 
zagadnienia teoretyczne, ale również związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Kolejne moduły mają 
wprowadzać coraz bardziej szczegółowe zadania teoretyczne.  

 

• Program kształcenia modułowego jest skonstruowany jako model przyrostowy, gdzie działania 
praktyczne pojawiają się w sposób narastający. To nie jest tak, Ŝe od początku w programie jak 
mamy kształcenia modułowe, to widać, Ŝe wiodącą formą są ćwiczenia praktyczne, z wykonywania 
zadań stricte zawodowych. Te pierwsze jednostki modułowe mają elementy działań praktycznych, ale 
teŜ z duŜą podbudową teoretyczną i ewentualnie przećwiczenie tej teorii w takich ćwiczeniach jak 
moŜna w systemie klasowo-lekcyjnym przeprowadzić. Ten punkt cięŜkości jest w większym stopniu na 
teorię, na aktywne zdobywanie tej wiedzy teoretycznej przez uczniów. Potem, bolączka uczniów, ci 
[kształcący się przedmiotowo] od pierwszej klasy mają tylko pracownie fotograficzne. Faktycznie ten 
element takich działań praktycznych na tej troszeczkę podbudowie teoretyczno-praktycznej, będzie 
miał miejsce w III i IV klasie. Tam będzie takie główne uderzenie i być moŜe wtedy odczujemy efekt 
tego kształcenia modułowego do tej nowej formuły. Spodziewam się, Ŝe w róŜnych obszarach 
fototechnika, tych działań fotograficznych i przetworzeń multimedialnych, Ŝe wyjdą z większymi 
kompetencjami. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Należy również zwrócić uwagę, że kształcenie modułowe w badanych placówkach realizowane było w oparciu  
o różne podstawy programowe, ale również różne metodologie. Różnice dostrzegalne są nie tylko pomiędzy 
placówkami, ale również wewnątrz jednej placówki. W szkołach, które mają więcej niż jeden rocznik uczniów 
kształcących się modułowo, dostrzegalne jest zjawisko, że każdy rocznik realizuje program nauczania oparty  
o inną metodologię kształcenia modułowego lub inne podstawy programowe. Spowodowane jest to niestabilną 
sytuacją i ciągłymi zmianami jakie zachodzą w edukacji zawodowej, mającymi na celu zwiększenie jej jakości  
i efektywności. Różnorodność w zakresie kształcenia modułowego utrudnia porównanie postępów nauczania  
i ocenę jego skuteczności.  

 

• W klasach 1, 2, 3 mamy ten MES poznański, czyli ten, który opracowaliśmy 3 lata temu. W klasie 1 juŜ 
w tej chwili mamy program modułowy według nowej podstawy programowej. A w najstarszej klasie 4 
mamy jeszcze stary układ modułowy, nie w ramach MESu, tylko normalny. W tej chwili mamy trzy 
systemy nauczania zawodu technik mechatronik. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

8.2 Organizacja kształcenia 

Organizacja procesu kształcenia wiąże się z największymi trudnościami i problemami, wymagając ze strony 
szkół dobrego przygotowania i zaangażowania. W badanych szkołach kształcenie modułowe na ogół 
funkcjonuje razem z kształceniem przedmiotowym, którego przebieg i organizacja znacząco się różnią. 
Uczniowie nie zawsze mają wpływ na wybór sposobu kształcenia. Zostają z góry przydzieleni do danej klasy i na 
początku roku szkolnego szczegółowo dowiadują się o tym, jak będzie przebiegało nauczanie.  

 

• Nauczanie modułowe wymaga bardzo starannego planowania, projektowania i oddzielnej organizacji 
nauki dla tej klasy czy klas, które tym systemem się uczą. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Podstawą organizacji kształcenia modułowego w placówce jest szczegółowy plan lekcji i rozpisanie jednostek 
modułowych w całym okresie nauki. Programy nauczania są z góry określone, także w założeniu uczniowie  
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i nauczyciele powinni wiedzieć, jak ma przebiegać ich kształcenie – ile trwają poszczególne jednostki 
modułowe, poszczególne moduły i jaki zakres materiału obejmują. Jednostki modułowe są tak rozpisywane, by 
kończyły się w ramach roku szkolnego. Szkoły dążą również do tego, by w ciągu roku szkolnego kończyły się też 
moduły. Jeżeli program nauczania modułu przewiduje kształcenie wykraczające poza rok szkolny, to dla szkół są 
to sytuacje problematyczne. Założone plany potrafią się również zmieniać w ciągu roku szkolnego, gdyż 
program nauczania poddawany jest ewaluacji i zmianom. Uczniowie przyznawali, że zdarza się, że nie realizują 
całości zaplanowanego materiału, gdyż nauczycielowi braknie czasu. W wielu szkołach nauczyciele dopiero 
zdobywają doświadczenie i nie do końca radzą sobie z rozłożeniem przekazywanej wiedzy w założonym 
programowo czasie.  

 

• Sprawy organizacyjne dla szkoły to trzeba wielokrotnie zmieniać plan, poniewaŜ kończy się jednostka 
modułowa i wchodzi następna. Ja to rozwiązałam dość prosto i na razie się sprawdza. Ja to 
rozwiązałam tak, Ŝe klasa ma stałe terminy przez cały rok, tylko nauczyciel się zmienia. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Zgodnie z założeniami koncepcji kształcenia modułowego nauka odbywa się w grupach, w których na ogół 
znajduje się 10-15 osób. Wyjątkiem są sytuacje, gdy kształceniem modułowym jest objętych jedynie kilku 
uczniów, wtedy oczywiście nie są oni dzieleni na grupy.  

 

• Pracują w grupach 15-osobowych. Całość odbywa się w szkole z wyłączeniem zaplanowanej praktyki, 
która będzie realizowana na etapie 3 klasy technikum. Miesięczna praktyka. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• śeby moŜna było w naszym systemie zajęć praktycznych kształcić zarówno na poziomie jednego bądź 
drugiego programu, no to my oczywiście musimy przygotować tak zwane ramówki. Taka tak zwana 
ramówka jest wypisem całego materiału realizowanego w danym roku szkolnym. Ten materiał jest 
dzielony godzinowo na poszczególnych nauczycieli. KaŜdy nauczyciel musi realizować swoją działkę 
zajęć praktycznych. I teraz tak, wszystkie moduły muszą być w danym roku szkolnym 
podporządkowane dla nauczyciela i te jednostki modułowe, czasami jest, Ŝe jeden moduł prowadzi 
dwóch nauczycieli, czasami jest tak, Ŝe jeden moduł prowadzi jeden nauczyciel, w zaleŜności od ilości 
uczniów w klasie i tych godzin, które są podporządkowane dla danego nauczyciela, i na podstawie 
podziału bilansu godzin ramowych, nauczyciele realizują te zajęcia i są tam wpisane zarówno zajęcia 
teoretyczne jak i zajęcia praktyczne, i to jest realizowane w grupach. I tutaj jak gdyby, tak jak 
powiedziałem, są stworzone pracownie, które mają część wydzieloną na zajęcia teoretyczne i na 
zajęcia praktyczne. Nauczyciel podaje wiedzę teoretyczną, oczywiście w dzienniczkach, w zeszytach 
uczeń ugruntuje sobie przepisując poszczególne treści, które nauczyciel podaje. I zazwyczaj po tej 
części opisowej, teoretycznej uczeń przechodzi do realizacji tego zadania praktycznego. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Klasa jest podzielona na trzy grupy i kaŜdy nauczyciel ma jeden moduł i co 3 miesiące jest zmiana 
nauczyciela. Grupa przychodzi do innego nauczyciela i jeden nauczyciel uczy konkretnego modułu, 
tylko mu się grupa co 3 miesiące zmienia. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Grupy są nieliczne, bo są 12, 13 osobowe, co teŜ daje moŜliwość lepszego uczenia się, naprawdę 
lepszej koordynacji na warsztacie, lepszego podziału zadań i obowiązków. [NAUCZYCIEL, SUBREGION 
PŁOCKI] 
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W badanych szkołach różne jest również zaangażowanie nauczycieli w proces kształcenia. Naukę w ramach 
modułu prowadzi od jednego do kilku nauczycieli. Sytuacje się różnią w zależności od liczby uczniów, 
merytorycznej zawartości modułu oraz dostępności nauczycieli. 

 

• Jednego przedmiotu uczy nas dwóch nauczycieli. No tak i jeden nauczyciel twierdzi, Ŝe umiemy,  
a drugi, Ŝe u niego, to nie umiemy. No i się robi problem, co mamy robić. Czy dobrze czy źle. 
[UCZNIOWIE, SUBREGION RADOMSKI] 

 

W pierwszej kolejności kształcenie modułowe uczniowie odbywają w szkołach, ewentualnie w Centrach 
Kształcenia Praktycznego. W przypadku niektórych zawodów np. technik budownictwa lub technik 
drogownictwa jedna ze szkół starała się prowadzić jak najwięcej ćwiczeń praktycznych u pracodawców. Efekty 
tej współpracy są jednak różne i nie zawsze udaje się zrealizować część praktyczną w realnym środowisku 
pracy. Jeden z badanych dyrektorów przyznał natomiast wprost, że kształcenie modułowe wyklucza współpracę 
z pracodawcą, gdyż nie da się z udziałem pracodawcy zintegrować teorii z praktyką, gdyż musiałby w tym 
uczestniczyć nauczyciel, który prowadziłby w zakładzie pracy teoretyczny wstęp. 

 

• Natomiast jeśli chodzi o system kształcenia modułowego nie da się tego tak realizować, no bo tutaj ta 
współpraca z firmą pod względem realizacji zadań praktycznych na miejscu wymagałaby tylko 
nakładów pracy fizycznej, natomiast pomijalibyśmy tutaj te zagadnienia teoretyczne. To tutaj nie 
wchodzi w grę, natomiast w systemie kształcenia przedmiotowego jak najbardziej. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Założeniem kształcenia modułowego jest integracja teorii z praktyką. Zdaniem przedstawicieli szkół kształcenie 
w ramach jednostki modułowej przebiega w następujący sposób – nauczyciel rozpoczyna od wstępu 
teoretycznego, a następnie przechodzi do części praktycznej, na którą poświęcane jest najwięcej czasu.  
W praktyce jednak uczniowie zgłaszali wiele zastrzeżeń, co do realizowanej części praktycznej. Ich zdaniem 
często brakowało czasu na ćwiczenia, gdyż nauczyciel zbyt wiele czasu poświęcał na zagadnienia teoretyczne. 
Przyczyn tego można upatrywać w różnych czynnikach – może to wynikać z niechęci nauczyciela, który 
specjalizował się w kształceniu teoretycznym, braku odpowiedniej bazy techno-dydaktycznej lub źle 
przygotowanym programie nauczania. Dyrektorzy, a także uczniowie zwracali również uwagę, na zróżnicowanie 
poziomu zaangażowania nauczycieli w kształcenie i jakość nauczania. 

 

• Najpierw nauczyciel, który prowadzi jednostkę dydaktyczną robi krótkie wprowadzenie teoretyczne. 
Jest to około 20% tak orientacyjnie, 20% czasu przeznaczonego na jednostkę dydaktyczną. A więc 
nauczyciel krótko i zwięźle opowiada o zagadnieniu w sposób teoretyczny, zapoznaje uczniów  
z teorią, a następnie przechodzi na stanowisko, gdzie w sposób praktyczny uczniowie odbywają 
ćwiczenia. W zasadzie we wszystkich zawodach odbywa to się w ten sam sposób. To jest właśnie idea 
tego kształcenia modułowego, najpierw kilka słów teorii, później praktyka. Idea kształcenia 
modułowego jest równieŜ taka, Ŝeby nie powtarzać treści. I wszystkie pakiety edukacyjne napisane 
są, opracowane są w ten sposób, Ŝe treści, które były przekazane na początku nie są powielana 
później, bo jest to bezsensowne tracenie czasu. Zawsze na zakończenie danego etapu, czy danej 
jednostki jest kilka pytań kontrolnych. Odbywa się to pod hasłem „sprawdź czy potrafisz”, a więc po 
zakończeniu danego materiału, zarówno uczeń jak i nauczyciel moŜe sprawdzić swoją wiedzę. 
[DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• ZaleŜy jaki temat jest. ZaleŜy od długości tematu. Jeśli jest długi to wtedy dłuŜej teorię mamy. A jak 
jest coś krótszego to wtedy ile trzeba zapisujemy i jak wszyscy rozumieją to idziemy robić. 
[UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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• To znaczy kaŜdy myślę, Ŝe tutaj ma swoją działkę – za przydzielane tutaj obowiązki przez dyrekcję  
w jakiś sposób jest odpowiedzialny i jego zadaniem jest przygotowanie i prowadzenie zajęć, tak Ŝeby 
to wpasowało się w zasady kształcenia modułowego, więc ja ze swojej strony, to co mogę w tych 
warunkach i co widzę za potrzebne, to staram się realizować, tak Ŝeby zgodnie z zasadami kształcenia 
modułowego te zajęcia był powiązane – teoria z praktyką. Nie tak jak w systemie klasowo-lekcyjnym 
dotychczas. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Na przykład jest wykład, z prezentacją na dany temat, przy uŜyciu danych pomocy dydaktycznych. 
Później po wykładzie teoretycznym uczniowie się w szatni przebierają i przystępują do wykonywania 
danych czynności. [NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI] 

 

Co ciekawe zdarzają się sytuacje, gdy równocześnie uczniowie kształcą się w ramach więcej, niż jednego 
modułu, mimo iż w założeniu przejście do następnego modułu powinno nastąpić po ukończeniu poprzedniego. 
W efekcie wprowadza to dezorientację wśród uczniów i zaciera różnice pomiędzy kształceniem 
przedmiotowym a modułowym, gdyż moduły zamieniają się w przedmioty. 

 

• To określa plan nauczania. Jeśli jest hierarchicznie, to wiadomo, Ŝe dopiero po ukończeniu jednego 
modułu uczeń moŜe wejść na następny, niektóre są równolegle. Pierwszym modułem są kompetencje 
ogólnozawodowe. Jest tego tyle, Ŝe to jest zamknięcie pierwszego semestru. Nikt nie będzie czekał, 
aŜ uczeń to skończy, dlatego puszcza się równolegle coś innego. DąŜyliśmy do tego, Ŝeby układy 
programowe były równoległe. Wszystkie moduły mogą iść przez wszystkie semestry. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Tylko, Ŝe na początku miało być tak, Ŝe jeden moduł jest cały czas, po module jest następny moduł,  
a wyszło na to, Ŝe w tygodniu mamy powiedzmy 3 moduły. To samo jest z jednostkami. Mieliśmy tak, 
Ŝe najpierw była jednostka z jednego modułu później z drugiego i w końcu wychodzi na to, Ŝe mamy 
tak jak przedmiotowo. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Największy wpływ na przebieg procesu dydaktycznego mają nauczyciele – indywidualnie decydują o sposobie 
prowadzenia zajęć i przekazywanych treściach nauczania. Zwracali uwagę na to szczególnie uczniowie 

 

• To róŜnie jest, bo kaŜdy nauczyciel inaczej widzi to kształcenie modułowe i czego innego od nas 
oczekuje. Właściwie jeden chce, Ŝebyśmy przeczytali sobie materiał przed lekcją, przygotowali się na 
lekcję, a niektórzy nauczyciele zupełnie na odwrót, czyli najpierw wytłumaczą, a potem moŜemy się 
zacząć tego uczyć. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

8.3 Ocena efektów kształcenia 

W przypadku kształcenia modułowego realizowanego w oparciu o stare podstawy programowe w badanych 
placówkach uczniowie egzaminy zawodowe zdawali lub będą zdawać na końcu kształcenia, tak jak  
w kształceniu przedmiotowym. Dopiero uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie od 1 września 2012 roku, będą 
mieli możliwość zdawania egzaminu po zakończeniu nauki w ramach danej kwalifikacji, czyli będą mogli zdawać 
cząstkowe egzaminy zawodowe również w trakcie nauki. 
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• Ja akurat na tym najnowszym pracuję i na tym starszym [programie kształcenia modułowego] teŜ  
i ten najnowszy wygląda w ten sposób, Ŝe po kaŜdej praktycznie klasie jest jakiś tam egzamin z tego, 
czego się nauczyli. Czyli tak naprawdę w toku czteroletnim oni mają trzy egzaminy. Bo pierwszy 
egzamin to akurat jest w drugiej klasie, drugi jest w trzeciej i ostatni w czwartej. [NAUCZYCIEL, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 
Dotychczasowe doświadczenia szkół w zakresie oceny efektów nauczania sprowadzały się do wewnętrznych 
regulacji placówki w tym zakresie. Uczniowie by zaliczyć moduł muszą zaliczyć poszczególne jednostki 
modułowe. Sposoby tego zaliczania różnią się w badanych placówkach i jest to wewnętrzne ustalenie 
nauczycieli, co będzie decydowało o zaliczeniu poszczególnych jednostek.  
 
Przy zaliczaniu poszczególnych jednostek modułowych stosowane są zarówno bieżące sprawdziany 
wiadomości, czy też zaliczenia wykonanych czynności, jak również sprawdziany na zakończenie jednostki 
modułowej. System oceniania niekiedy jest bardzo skomplikowany, gdyż zdarza się, że jedną jednostkę 
modułową prowadzi więcej, niż jeden nauczyciel i na zakończenie wystawiana jest średnia ocen. By zaliczyć cały 
moduł uczniowie muszą zaliczyć wszystkie jednostki modułowe co najmniej na ocenę 2, gdyż jedna niezaliczona 
jednostka powoduje niezaliczenie całego modułu. Niektórzy uczniowie pomimo posiadanych doświadczeń  
w kształceniu modułowym nie do końca rozumieli stosowany w szkole system ocen i byli w tym zagubieni. 
 

• Później to właśnie robimy, montujemy, jest tak jakby obrona stanowiska, Ŝe podchodzi nauczyciel  
i się pyta, co zrobiliśmy. Musimy powiedzieć dokładnie, co robiliśmy po kolei swoje zadanie 
opowiadamy. [UCZNIOWIE, SUBREGION PŁOCKI] 

 

• Bardzo duŜo jest tych sprawdzianów, biorąc na przykład temat, technologia montaŜu instalacji 
wodno- kanalizacyjnych, tam jest 11 jednostek modułowych, nie zaliczając jednego modułu, nie moŜe 
przystąpić do kolejnego, jak równieŜ do tego głównego zaliczenia, który się właśnie opiera na mega 
teście. [NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Niektóre szkoły wręczają uczniom certyfikaty po zaliczeniu modułu, które zawierają informacje o jednostkach 
modułowych, jakie wchodziły w skład modułu i poszczególnych ocenach, jakie uzyskał uczeń. Rozwiązanie to 
spotyka się z dużą przychylnością uczniów, którzy mają realny dokument potwierdzający dotychczas uzyskane 
kompetencje, który mogą pokazać pracodawcy i szukać zatrudnienia w wakacje.  

 

• Nie ma czegoś takiego jak sprawdzian po kaŜdej jednostce modułowej. Działa to, jak w systemie 
przedmiotowym, etapami podsumowywana jest wiedza z danego zakresu i umiejętności, wykonywanie 
określonych ćwiczeń. I określona liczba tych aktywności musi podlegać ocenie. Jednostka nie kończy 
się sprawdzianem. Mają zrealizować zajęcia, muszą pilnować się z nieobecnościami. JeŜeli przepada 
jeden dzień nauki, to jest 3-4 godzinny blok zajęć. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• KaŜdy moduł jest oceniany indywidualnie i jest ocena zawsze po skończeniu kaŜdego modułu 
wystawiana. Jest ocena, w związku z tym, nie ma Ŝadnych wątpliwości. Za kaŜdy moduł uczeń 
otrzymuje ocenę, jest to wpisywane do arkusza ocen. Takie informacje musimy podawać na bieŜąco 
do szkół, z którymi współpracujemy, takŜe ta forma oceniania jest właśnie prowadzona w taki sposób, 
zgodnie z regułą i zasadą. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Tam [certyfikat] są napisane przedmioty z czego składał się moduł i była jedna ocena napisana, biorąc 
średnią z ocen otrzymanych. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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• I to jest coś takiego, Ŝe jeśli na przykład w jednostce szkoleniowej nie zaliczymy czegoś, mamy 1 to 
od razu z całego modułu mamy 1. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

W założeniu uczniowie mogą realizować kolejny moduł dopiero po zaliczeniu poprzedniego. W rzeczywistości 
uczniowie mówili, że i tak przechodzą do kolejnego modułu, a poprzedni zaliczają do skutku. Również 
przedstawiciele szkół wskazywali na elastyczne podejście do uczniów, którzy mają trudności w nauce. System 
modułowy umożliwia indywidualną pracę z uczniem, możliwość konsultacji i poprawiania słabych ocen.  
W efekcie uczniowie nie mają większych problemów, by przejść przez cały tok nauki.  

 

• Praca kontrolna plus praca ucznia na zajęciach. Mamy efekt w postaci oceny z modułu. Ocena 
wystawiana przez nauczyciela polega na ocenie nie tylko tej teorii, ale i praktyki, jak uczeń z daną 
partią materiału nauczanego w sposób modułowy jest sobie w stanie poradzić. Tu nie mamy 
moŜliwości nie zaliczenia tego modułu. Jedne umiejętności pociągają za sobą kolejne. Jest moŜliwość 
indywidualnej pracy z nauczycielem równieŜ. Nauczyciele mają konsultacje i w ramach tych 
konsultacji równieŜ odbywa się jednocześnie nauka i umoŜliwiamy tym uczniom, którzy nie byli  
w stanie uzyskać tej oceny pozytywnej, uzupełnienie materiału. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• RóŜnie, ale średnio na poziomie 80 parę % w terminie podstawowym, czyli zaplanowanym. Sam  
w sobie nie jest trudny, bo jeŜeli nauczyciel realizuje dany moduł, to na koniec jest praca kontrolna, 
i uczeń ma do wykonania pewną rzecz. Większość z tych ocen, które są niedostateczne, wynikają  
z nieobecności ucznia na zajęciach. Bo wiadomo, Ŝe jak go nie ma, to nie jest w stanie opanować 
umiejętności i robią się zaległości. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Nawet jak nie zaliczy to ma moŜliwość zaliczenia później, w innym terminie. [NAUCZYCIEL, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Ocenę cząstkową jakąś moŜe dostać, natomiast cała jednostka musi być zaliczona. Ja w systemie 
oceniania muszę im przekazać na początku roku szkolnego i oni wiedzą dokładnie co muszą zrobić, 
Ŝeby dostać ocenę pozytywną i kaŜda jednostka musi być oceniona pozytywnie. [NAUCZYCIEL, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Plusem jest to, Ŝe np. jeŜeli w pierwszej klasie ktoś nie zdał jednego modułu, to moŜe go sobie 
poprawić w czwartej klasie. Bo normalnie taka osoba nie mogłaby zdać do następnej klasy. 
[UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Jeśli ktoś nie zaliczy danego modułu, to jest tak, Ŝe nauczyciel doszkoli go lub da mu lepszego ucznia 
do pomocy, i on mu wytłumaczy. [UCZNIOWIE, SUBREGION PŁOCKI] 

 

W ocenie efektów kształcenia podczas cyklu nauczania w żadnym aspekcie nie uczestniczą pracodawcy. 
Ocena dotychczasowych postępów uczniów pozostaje tylko w gestii nauczycieli. 
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9 OPINIE NA TEMAT JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO 

9.1 Słabe i mocne strony kształcenia modułowego 

Wyniki badań pokazały, że wśród ekspertów oraz przedstawicieli szkół zawodowych powszechne są 
pozytywne opinie na temat kształcenia modułowego. Bardziej krytycznie na tę formę nauki zawodu 
spoglądają sami uczniowie, którzy zwracali uwagę na liczne niedociągnięcia i nieprzygotowanie szkół do 
właściwej realizacji modułowego programu nauczania, co wpływało niekiedy negatywnie na ogólny odbiór 
tego sposobu nauczania.  

 

Należy podkreślić, że wszyscy badani chwalili samą ideę kształcenia modułowego, natomiast słabe strony 
dotyczyły możliwości wprowadzenia tej koncepcji w realia funkcjonowania mazowieckich szkół, co sprawia, 
że ten sposób kształcenia nie został jeszcze upowszechniony. 

 

Poniżej zostały szczegółowo omówione zdiagnozowane podczas procesu badawczego mocne oraz słabe strony 
kształcenia modułowego. Sprowadzają się one do następujących aspektów: 

 

Rysunek 13 Mocne i słabe strony kształcenia modułowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania case study. 
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Mocne strony 

 

 Integracja teorii z praktyką 

 

Integracja teorii z praktyką jest kluczową i najważniejszą zaletą koncepcji modułowej, co podkreślają wszyscy 
badani. W przeciwieństwie do kształcenia przedmiotowego, gdzie istnieje rozdział między tymi elementami 
nauczania, w kształceniu modułowym uczeń po zdobyciu pewnego zasobu wiedzy teoretycznej, przechodzi 
zaraz do ćwiczeń i ma możliwość utrwalenia wiedzy w praktyce. W kształceniu przedmiotowym często zajęcia 
praktyczne dzielił od teorii znaczny odstęp czasowy, co powodowało, że uczniowie nie pamiętali już 
teoretycznych podstaw. Większy nacisk na stronę praktyczną nauczania jest szczególnie ceniony przez uczniów, 
ale musi temu towarzyszyć właściwe realizowanie programu nauczania w szkole, wyposażenie w odpowiedni 
sprzęt techno-dydaktyczny, a także odpowiednio przygotowana i zmotywowana kadra nauczycielska. Również 
przedstawiciele szkół podkreślali, że wymiar praktyczny nie tylko jest ważny ze względu na lepsze 
przygotowanie uczniów do zadań zawodowych wykonywanych przez pracownika w środowisku pracy, ale 
również zwiększa motywację uczniów do nauki, gdyż lepiej przyswajają oni wiedzę praktyczną, niż teorię  
i z większą chęcią angażują się w proces kształcenia.  

 

• To powiązanie teorii z praktyką, Ŝe tutaj uczeń na bieŜąco ma moŜliwość poprzez przekazanie teorii 
równieŜ przejść od razu do tej praktyki. To nie jest tak jak dzisiaj, Ŝe pani nauczycielka podaje nam 
wiedzę teoretyczną i treści teoretyczne, a Ŝeby je rozbudować o tą część praktyczną, to uczeń musi 
powiedzmy, nie wiem, na których tam z kolei zajęciach praktycznych czegoś dotknąć. A tutaj jest od 
razu. To jest podana jak gdyby jedna pigułka. Oto jest takie zagadnienie, gdzie jest część 
teoretyczna i tutaj wskazujemy sobie juŜ moŜliwości wykonywania prac, podajemy ogólne 
zagadnienia teoretyczne, treści teoretyczne i później przechodzimy na tą część praktyczną, 
gdzie uczeń od razu moŜe to skonfrontować, jedno z drugim, i to jest naprawdę ta mocna 
strona, którą naleŜy wskazać. Myślę, Ŝe powracam jeszcze raz do tego, Ŝe jednak efekty w postaci 
zdawalności są bardzo super w związku z tym i jest to jak gdyby namacalne. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• W podejściu modułowym główna idea sprowadza się do tego, Ŝe następuje integracja teorii  
z praktyką. Czyli nie kształci się oddzielnie, jak to jest w kształceniu przedmiotowym, na podstawie 
przedmiotów teoretycznego kształcenia zawodowego i dopiero potem się schodzi do praktyki. Tutaj, 
w kształceniu modułowym, niejako to wszystko jest zintegrowane i [jest] holistyczne spojrzenie na 
proces dochodzenia do efektów kształcenia, które w programie modułowym definiuje się na bazie 
przede wszystkim tego, co się dzieje w środowisku pracy, czyli zadań zawodowych, które musi 
wykonywać pracownik. [EKSPERT] 

 

• Łączenie teorii z praktyką i moŜliwość potwierdzenia umiejętności od razu na tej jednostce 
dydaktycznej, bo tutaj nie mówimy juŜ o jednostkach lekcyjnych, które przynaleŜą tylko kształceniu 
przedmiotowemu. Czyli uczeń od razu moŜe sprawdzić, czy to, co nauczyciel przekazał mu w formie 
teoretycznej, jest do zastosowania i zrealizowania w formie praktycznej. [DYREKTOR, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

• To co nam nauczyciel przekazywał ustnie, to od razu przechodzi na ścianę i robimy to. I to podwójnie 
da się zapamiętać. Raz to co zapisaliśmy, a później to co konkretnie robimy. Jakbyśmy mieli jednego 
dnia teorię, drugiego praktykę to trzeba by wrócić do teorii, Ŝeby sobie przypomnieć. [UCZNIOWIE, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 
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• Bo tutaj mamy zajęcia praktyczne i teoretyczne. Przerobimy teorię i później wychodzimy w teren  
i mierzymy tak, jak w naszym przypadku, na naszym kierunku. No w gimnazjum, to tak nie było, bo 
uczyliśmy się non stop teorii. [UCZNIOWIE, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Ćwiczenia praktyczne. Gdzieś w podręczniku do nauczania modułowego było zapisane, Ŝe to 
„nauczanie modułowe nie naucza tylko uczy”, a więc nie jest to wykładana sucha wiedza tylko uczy 
przez ćwiczenie. Czyli to jest taka myśl przewodnia, ze jak najmniej teorii, a ćwiczenie samo. 
[NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Kształcenie przyjazne dla ucznia 

 

Program nauczania w oparciu o moduły jest zdaniem ekspertów i przedstawicieli szkół bardziej przyjazny dla 
uczniów szkół zawodowych. Przede wszystkim zauważalna jest mniejsza absencja na zajęciach, gdyż uczniowie 
z większym zainteresowaniem uczestniczą w kształceniu, jeżeli jest więcej zajęć praktycznych i możliwość 
wykonywania realnych zadań. Ponadto kształcenie to umożliwia indywidualne podejście do ucznia, ze względu 
na pracę w mniejszych grupach i sposób przygotowania modułowego programu nauczania. Sami uczniowie 
podkreślali przede wszystkim, że łatwiej przechodzi się przez cały proces kształcenia i zalicza kolejne 
jednostki modułowe, gdyż osoby mające trudności mogą liczyć na wsparcie i możliwość wielokrotnego 
zaliczania materiału. Jest to zatem kształcenie, które powinno być stosowane w szkołach zawodowych, gdyż 
trafiają tam uczniowie z różnym poziomem motywacji i chęci do nauki, a także z różnym poziomem wiedzy.  

 

• Dla ucznia szkoły zawodowej, który nie jest uczniem bardzo wzorowym, lubiącym się uczyć 
teoretycznie. Po to wybrał taką szkołę, Ŝeby działać, a nie czytać tylko ksiąŜki, więc dla nich jest to 
niewątpliwie bardziej czytelne, bardziej łatwe do ogarnięcia, do wyczucia na czym to polega. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Małe grupy, moŜliwość łączenia teorii z praktyką, moŜliwość prowadzenia zajęć w taki sposób, Ŝe 
uczniowie są zainteresowani, a nie tylko chodzą i zaliczają, co przy małych grupach jest moŜliwe. I to 
są najbardziej podstawowe rzeczy. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Na plus jest na pewno łatwiej uczniowi, uczy się małymi kroczkami. Łatwiejsze przygotowanie do 
egzaminu. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Łatwo jednak zaliczyć te moduły, duŜo łatwiej niŜ przedmiotowe. Z klas przedmiotowych duŜo osób 
nie zdaje z klasy do klasy, a u nas zdają wszyscy. Rozmawiałem z kolegami i wiem, Ŝe nie zdali  
z przedmiotów zawodowych. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Na pewno im się to bardziej podoba. Mniej jest klasówek, więcej ćwiczeń i to jest najlepsze dla 
uczniów [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Ja jeszcze mogę powiedzieć o swoim zawodzie geodety. Mam duŜo tych zajęć praktycznych i właśnie 
młodzieŜ lubi wychodzić na dwór coś pomierzyć i tak dalej. Czyli tych godzin jest właśnie duŜo 
praktycznych zajęć. To właśnie młodzieŜ czeka na to, chce. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 
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• Dlatego, Ŝe więcej sami pracują na zajęciach. Sami dochodzą do pewnych wniosków. Ich to bawi. Oni 
się czują waŜniejsi, mądrzejsi. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Jest jedna klasa, która uczy się ogólnie wspólnie, ale przedmioty zawodowe mają odrębne. Myślę, Ŝe 
to wprowadzenie tego cyklu kształcenia i tego trybu to dobry pomysł, bo jakby nie było, klasa licząca 
około 30 osób rozchodzi się na połowę i tak jak teraz 1 grupa jest zorganizowana w ten sposób i mamy 
około 12 osób w 1 klasie technikum informatycznego. I ja z taką grupą jestem w stanie lepiej pewne 
fajne ćwiczenia, pokazać im coś ciekawego. [NAUCZYCIEL, SUBREGION OSTROŁĘCKI] 

 

Podział materiału kształcenia na jednostki modułowe i moduły 

 

Podział ten zdaniem przedstawicieli szkół pozwala na uporządkowanie toku kształcenia w obszarze 
merytorycznym, a także ułatwia nauczanie i uczenie się.  

 

• Oprócz łączenia teorii z praktyką to, Ŝe jednostki modułowe i moduły są potraktowane 
zagadnieniowo. W syntetycznej formie ujmują pewne umiejętności, lokują. Jest moŜliwość 
doskonalenia w krótszym czasie, w bardziej intensywnej formie. To są zajęcia zblokowane, duŜe 
porcje, gdzie w syntetycznej i skondensowanej formie i w czasie ograniczonym, moŜna je 
zrealizować. To przynosi oczekiwane rezultaty. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Będzie zdobywał potwierdzenie etapami i to jest bardzo waŜne. Pozytywne zaliczenie czegoś dodaje 
skrzydeł do zaliczenia następnego etapu. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Bo w systemie modułowym, jeŜeli uczeń ma ocenę za poszczególne moduły, to od razu czy my, czy 
przyszły pracodawca czarno na białym widzi jak ten uczeń sobie tutaj radzi. [NAUCZYCIEL, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

Indywidualne podejście do uczniów 

 

Indywidualne podeście do uczniów ułatwia proces nauczania i uczenia się. Możliwość pracy w grupach 
sprawia, że nauczyciel może dostosować poziom kształcenia do poziomu wiedzy i zdolności uczniów 
znajdujących się w grupie. Przebieg kształcenia można elastycznie dostosowywać i ćwiczyć te umiejętności,  
z którymi uczniowie gorzej sobie radzą. 

 

• MoŜe tym, Ŝe podział na grupy powoduje, Ŝe poziom zajęć moŜna dostosować do poziomu uczniów. 
Jeśli chodzi o elementy dydaktyczne, to jest to wspaniała sprawa, bo dopasowujemy poziom 
kształcenia i robimy tak, Ŝeby wyciągnąć z nich jak najwięcej. W kształceniu przedmiotowym to 
by nie było moŜliwe. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Patrząc na to ze strony arkuszowej, to jest więcej godzin dla nauczycieli. Bo nauczyciel jak ma więcej 
godzin, ma mniejsze grupy i ma moŜliwość bardziej zindywidualizowanego podejścia do ucznia  
i skorygowania jego działania. Mówię o tym, bo prowadzę zajęcia w technikum mechatroniku i widzę 
róŜnice w mechatroniku i mechaniku. W tym pierwszym mogę podejść do kaŜdego i pomóc, doradzić. 
W mechaniku tak nie mogę, bo jest nauczanie przedmiotowe. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 
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• I przez to, Ŝe jest modułowy, jest więcej godzin i moŜna wyciągnąć od wszystkich to, co chcemy. Od 
kaŜdego i od najsłabszego i od tego dobrego. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Nie trzeba uczyć tak jak na przedmiotowych zajęciach w trzydziestoosobowych grupach. Teraz grupy 
mogą być mniejsze. To jest plus, czyli 12-15 osobowa grupa moŜe być spokojnie, prawda. I taki uczeń 
się lepiej czuje i nauczyciel się lepiej czuje. Same plusy są, moŜna powiedzieć – same plusy są jeśli 
chodzi o nauczanie modułowe. [NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Większe zaangażowanie kadry pedagogicznej i uczniów 

 

Właściwie realizowany proces nauczania w oparciu o modułowe programy wymaga wzrostu zaangażowania 
nauczycieli w proces nauczania – konieczność przygotowywania ćwiczeń, elastycznego dostosowywania wiedzy 
do potrzeb grupy, konieczność ciągłej ewaluacji programu nauczania.  
 
Kształcenie to zwiększa również motywację uczniów do uczenia się, gdyż muszą oni uczestniczyć w zajęciach, by 
ukończyć kształcenie. Kształcenie zawodowe w programach modułowych w badanych placówkach 
zorganizowane jest w bloki i nieobecność jednodniowa powoduje, że uczeń traci kilka godzin zajęć i musi 
nadrobić znaczący materiał. Z drugiej strony zwiększenie materiału praktycznego, możliwość realizacji zadań 
zawodowych, ćwiczeń oraz zapoznawanie się z efektami kształcenia powoduje zwiększenie zainteresowania  
i zaangażowania uczniów. 
 

• Myślę, Ŝe motywacja w modułowym jest taka bardziej silna, dlatego Ŝe samo to kształcenie modułowe 
i Ŝe zmieniają się te przedmioty, pod-przedmioty, Ŝe kończy się kaŜdy z tych pod-przedmiotów, tych 
jednostek szkoleniowych egzaminem wewnętrznym, to wymusza konieczność bycia i uczestniczenia. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Były korzyści jeśli chodzi o motywację uczniów - udział w zajęciach, frekwencja. Są bardziej 
zmotywowani do uczęszczania na zajęcia. Za wcześnie na jakieś ogólne wnioski. Chciałabym po 
skończeniu pierwszej jednostki modułowej sprawdzić czy wiedza teoretyczna jest lepiej przyswojona 
w działaniach praktycznych. Zrobić test po klasie drugiej, gdy skończą kurs fotografii, Ŝeby mieć 
odniesienie. Na razie jest za wcześnie, Ŝeby te efekty porównać. Na początku 4 klasy robimy próbne 
egzaminy zawodowe, to teŜ będzie ciekawe doświadczenie. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• W tym nauczaniu tradycyjnym, przedmiotowym było przedstawienie przez nauczyciela pewnych 
informacji, pewnej wiedzy, przyswojenia przez ucznia, odpytania, sprawdzania. Uczeń w duŜym 
stopniu mógł być bierny. Natomiast te metody modułowe bardzo aktywizują. Jeśli ktoś chce pracować 
i się skupi, to moŜe bardzo duŜo skorzystać. [NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Z mojego punktu widzenia podstawowym plusem jest to, Ŝe ta metoda zmusza nauczyciela do stałej 
aktualizacji swojej wiedzy. To sprawia, Ŝe mimo Ŝe są te materiały to sposób przekazania tej wiedzy 
jest ciekawszy, nauczyciel moŜe to przedstawić w ciekawszym kontekście i to jest dla ucznia waŜne. 
[NAUCZYCIEL, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Ale ogólnie twierdzę, Ŝe program modułowy jest naprawdę super, bardzo fajnie się sprawdza, moim 
zdaniem, zaangaŜowanie uczniów jest teŜ duŜo większe, niŜ na nauczaniu przedmiotowym. 
[NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI] 
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Zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności „miękkich” wśród uczniów 

 

Kształcenie modułowe powoduje nie tylko wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych. Poprzez pracę  
w grupach zwiększają się kompetencje społeczne uczniów, którzy uczą się pracy zespołowej. Ponadto 
kształcenie modułowe powoduje zwiększenie umiejętności „miękkich” takich jak umiejętności komunikacyjne, 
organizacyjne.  

 

• Wydaje mi się, Ŝe umiejętność poradzenia sobie w pracy w grupie, moŜliwość radzenia sobie w pracy 
zespołowej i to pracy ciągłej, które potem będą przydatne w zakładzie pracy. W kształceniu 
przedmiotowym jest to niemoŜliwe, nie ma podziałów na grupy. Więc kształcenie modułowe pozwala 
nabyć takich miękkich umiejętności - pracy w zespole, komunikacji, bardziej niŜ w nauczaniu 
przedmiotowym. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Dzięki tym ćwiczeniom trochę samodzielności, bo oni muszą pokombinować jak to zrobić. Jak jest 
wyłoŜone kawa na ławę wprost, Ŝe masz zrobić to i to, to oni się tego nauczą, a niekoniecznie to jest 
odzwierciedlone w rzeczywistości. A jeśli muszą pokombinować w projekcie. Do tego nas zmusza ten 
moduł, ze my im coś wyłoŜymy i najwyŜej tylko pomagamy, a oni muszą kombinować. [NAUCZYCIEL, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Jest więcej pracy w zespole. Zespół to jest podstawa a przedmiotowy to bardziej indywidualnie. 
[NAUCZYCIEL, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Wyższa skuteczność i efektywność kształcenia 

 

Wśród mocnych stron tej formy nauki zawodu wymieniano również jej skuteczność i efektywność. 
Przedstawiciele szkół podkreślali, że obserwują wyższą zdawalność egzaminów zawodowych i poprawę 
wyników uczniów podczas całego procesu kształcenia. Prawidłowo realizowane kształcenie modułowe to 
zdaniem wszystkich badanych możliwość lepszego przygotowania ucznia do rynku pracy, niż ma to miejsce  
w kształceniu przedmiotowym.  

 

• Nauczyciele mówią, Ŝe [uczniowie] lepiej sobie radzą. Natomiast ja patrzę na tabelki, na wyniki - są 
lepsze. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Myślę, Ŝe w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem to rozwiązanie modułowe jest lepsze, lepiej 
oddaje, lepiej przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy juŜ po ukończeniu. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Mam wewnętrzne przekonanie, Ŝe się tak stanie. Tylko jest kwestia, czy idea kształcenia modułowego 
zostanie chociaŜ w 70% zachowana przez nauczycieli. Uczeń po kształceniu przedmiotowym  
i modułowym będzie dobrym pracownikiem, nie chcę uŜyć słowa wykwalifikowanym, bo to się odnosi 
do zasadniczej szkoły. Formuła, którą narzuca kształcenie modułowe uczy innych kompetencji 
ogólnozawodowych i ponadzawodowych, łatwiej zafunkcjonują na runku pracy. Będą stosować mimo 
woli pewną wiedzę i to da im większe kompetencje na wyjściu. Tutaj muszą współdziałać w grupach, 
nauczyciele muszą dostosować tą formę do moŜliwości organizacyjnych. Jest więcej działań, ćwiczeń 
tego typu. Te kompetencje społeczne będą teŜ doskonalone. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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• Jest na pewno konkurencyjny [uczeń] i przygotowany do wykonywania większości zadań, bo treści, 
które znajdują się w modułach, uzupełniają się z tym, co pracodawca chce uzyskać od młodego 
człowieka, który skończył szkołę. [NAUCZYCIEL, SUBREGION PŁOCKI] 

 

Słabe strony 

 

Wyniki badań pokazały, że przedstawiciele badanych grup nie zgłaszali istotnych zastrzeżeń wobec samej 
idei kształcenia modułowego. Wśród słabych stron wymieniano jedynie trudności związane z wdrażaniem 
tego kształcenia przez szkoły zawodowe, pokrywające się ze zdiagnozowanymi barierami dla wprowadzenia 
nauczania w oparciu o modułowe programy. Wskazywane zastrzeżenia wobec kształcenia modułowego 
należy rozpatrywać raczej jako wyzwania i problemy do rozwiązania stojące przed placówkami zawodowymi 
i podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie tego kształcenia, niż jako elementy wymagające zmiany  
w samej koncepcji. 

 

Wysokie koszty finansowe wdrożenia kształcenia 

 

Jest to podstawowe i kluczowe zastrzeżenie ze strony przedstawicieli szkół zawodowych. Kształcenie modułowe 
jest kształceniem droższym niż kształcenie przedmiotowe i wymaga szczególnie nakładów na przygotowanie 
infrastruktury i bazy technologicznej, co może zniechęcać dyrektorów i organy prowadzące szkoły do podjęcia 
takiej formy nauki zawodu. 

 

• Nie, tutaj o minusach nie moŜemy mówić. JeŜeli tylko ktoś by się zastanawiał nad jakimiś ujemnymi 
stronami to finanse, nakłady finansowe i konieczność właśnie organizowania takiego wspomagania 
finansowego na zaplecze. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Minusem jest to, Ŝe trzeba mieć duŜo lepsze wyposaŜenie. Nie moŜna omawiać powiedzmy teorii,  
a później do zakładu gdzieś pójść. Raczej tutaj trzeba mieć własne warsztaty dobrze wyposaŜone,  
a z dobrym wyposaŜeniem wiąŜą się większe środki, a tego organ prowadzący nie przełknie. 
[DYREKTOR, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

• To jest kształcenie elitarne. śeby szkoła weszła w to kształcenie, to musi się przygotować 
organizacyjnie, przygotowując kadrę. Trzeba zmienić sposób kształcenia, właśnie na integrację teorii 
z praktyką i jednocześnie stworzyć takie warunki techno-dydaktyczne, Ŝeby to zapewnić. Kształcenia 
modułowego niestety nie da się realizować przy tablicy. Tu muszą być po prostu stworzone warunki, 
prawie realnego środowiska pracy i warunki symulowane, zbliŜające do realnego środowiska pracy. 
[EKSPERT] 

 

• To ma wadę taką, Ŝe w obecnej sytuacji finansowej i kondycji finansowej szkoły, organu 
prowadzącego, tutaj nakłady pracy, nakłady finansowe są duŜo większe. Ponadto zorganizowanie, 
jeśli to jest duŜa szkoła, takiego kształcenia modułowego, wymaga naprawdę duŜych kompetencji 
zarządczych i organizacyjnych u dyrektora szkoły. [EKSPERT] 

 

• Dlatego na to trzeba zwrócić uwagę, Ŝe są zwolennicy kształcenia modułowego, którzy usiłują, 
niepotrzebnie, zamiast dzielić się ze wszystkimi, Ŝe tak powiem, pozytywnymi cechami takiego 
kształcenia, to zaprzeczają równocześnie, Ŝe ono jest droŜsze. Niestety jest droŜsze,  
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bo wyposaŜenie musi być droŜsze, bo musi być ileś jednakowo wyposaŜonych stanowisk, gdzie 
oddział się dzieli na grupę nie większą niŜ 16 osób pod kierunkiem jednego nauczyciela i jeszcze 
grupa dzieli się na zespoły. Czyli juŜ z załoŜenia klasa 30 osobowa - teraz tak przepisy stanowią,  
Ŝe jeŜeli w szkole prowadzącej kształcenia zawodowe, dopiero przy liczbie uczniów powyŜej 30 moŜna 
dzielić na grupy, czyli jeden nauczyciel to prowadzi, dokąd się na te grupy nie podzieli -  
a w przypadku kształcenia modułowego nie wolno do sali wpuścić więcej jak 14, 15, 16 osób. 
[EKSPERT] 

 

Problemy związane z organizacyjną stroną kształcenia 

 

Badani przedstawiciele szkół zwracali również uwagę na trudności, jakie stwarza organizacja kształcenia 
modułowego w placówkach. Ma ono inny przebieg niż kształcenie przedmiotowe, które dominuje w szkołach. 
Kształcenie modułowe dostosowywane jest do przedmiotowego trybu pracy szkół, co wymaga znaczących 
nakładów pracy i zaangażowania po stronie przedstawicieli szkół, by przygotować plan lekcji i przebieg procesu 
dydaktycznego. Dodatkowo modułowe programy nauczania należy w planie kształcenia połączyć z nauczaniem 
ogólnokształcącym, które odbywa się według systemu przedmiotowego. 

 

• Natomiast na minus to jest sprawa organizacyjna w szkole, nie mówiąc juŜ o kosztach. Dla organu 
prowadzącego jest to droŜsze kształcenie. Sprawy organizacyjne dla szkoły to trzeba wielokrotnie 
zmieniać plan, poniewaŜ kończy się jednostka modułowa i wchodzi następna. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• Trudniej jest opracować plan dydaktyczny i organizację roku szkolnego, dlatego Ŝe w kształceniu 
modułowym jest tak, Ŝe dopiero po zrealizowaniu jednego modułu, moŜna przejść do realizacji 
drugiego modułu. Czyli jest to trochę inaczej, niŜ w kształceniu przedmiotowym. Stąd teŜ po prostu 
nie wszystkie szkoły się odwaŜyły wprowadzić ten typ kształcenia, ale dodam tylko, Ŝe na podstawie 
moich obserwacji, wyjazdów na róŜne konferencje, najlepiej kształcenie modułowe, realizacja 
programów nauczania - modułowych, wychodziła w szkołach policealnych. Dlatego, Ŝe tam nie 
było juŜ kształcenia ogólnego, tylko samo kształcenie zawodowe i nie było problemu z podziałem 
uczniów, z podziałem uczniów na grupy, nie było problemu z opracowaniem planu i dla uczniów, 
i dla nauczycieli. [EKSPERT] 

 

Wymaga zaangażowania i otwartości po stronie zarówno przedstawicieli szkół, jak i uczniów 

 

Nie zawsze istnieje możliwość by wprowadzić i utrzymać kształcenie modułowe ze względu na brak otwartości 
na tę formę kształcenia wśród nauczycieli i uczniów. Osoby uczestniczące w procesie edukacji przyzwyczajone 
są do przedmiotowego kształcenia i nie jest im łatwo odnaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości kształcenia 
modułowego. Brakuje jeszcze otwartości wśród nauczycieli i uczniów na innowacje pedagogiczne. Zdaniem 
badanych panuje w środowisku szkolnym bardzo duże przywiązanie do tradycyjnego układu treści nauczania, 
szczególnie że uczniowie odbywają naukę na niższych poziomach edukacji właśnie przedmiotowo. Przejście do 
nowej szkoły i nowego systemu nauczania może sprawić, że będą czuć się zagubieni. Po stronie nauczycieli zaś 
pojawia się konieczność większego zaangażowania w prowadzenie zajęć, posiadania umiejętności i wiedzy 
zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym, odejście od specjalizacji zawodowej, inny sposób pracy, 
czy też rozliczania godzin pracy. Bez odpowiedniego zaangażowania się szkoły i uczniów kształcenie 
modułowe nie przynosi odpowiednich efektów, gdyż w rzeczywistości staje się powieleniem kształcenia 
przedmiotowego. Uczniowie wskazywali w niektórych przypadkach, że nie dostrzegają różnicy między 
kształceniem modułowym a przedmiotowym, gdyż nadal w nauczaniu przeważała teoria nad praktyką, zaś 
nauczyciele nie do końca odnajdywali się w nowej formule i wracali do swoich przyzwyczajeń. 
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• Jest to cięŜkie do realizacji. Trzeba mieć dość dobrze wyposaŜoną bazę techno-dydaktyczną, Ŝeby to 
kształcenie prowadzić. No i przede wszystkim nauczycieli, otwartego ucznia. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• Kształcenie modułowe jest trudne do zorganizowania. Nadal jest niewiedza na ten temat i brak 
chęci do podjęcia tego wyzwania. To jest pewne wyzwanie, to jest pewien problem. To nie jest 
tak, Ŝe sobie coś tam biorę, ustalam, to jest pewna dodatkowa praca i z tego wynika, Ŝe szkoły 
go nie chcą, bo po co sobie robić jakiś tam dodatkowy kłopot, nie? Mam 18 godzin w tygodniu  
z 1 klasą. Przygotowanie się na początku do tych zajęć, to dla nauczyciela jest duŜo pracy. 
Przygotowanie tych zdań praktycznych. Problem jest w tym, Ŝeby w szkole zawodowej nauczyć 
ucznia, trzeba mieć na czym. Materiały, o tym się zapomina. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Uczeń, który nie jest przyzwyczajony, a przyjdzie z gimnazjum i moŜe przestać czuć, Ŝe jest w szkole, 
bo ma zajęcia w terenie. Nie ma tam Ŝadnych form. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Brak dostosowania dokumentacji szkolnej do specyfiki kształcenia modułowego 

 

Przedstawiciele szkół zwracali uwagę, że wraz ze zmianami i możliwością wprowadzenia kształcenia  
z wykorzystaniem programów modułowych, nie uregulowano kwestii związanych z dokumentacją prowadzoną 
przez szkoły. Nie są dostosowane arkusze ocen, świadectwa – nie ma miejsca na wypisywanie wszystkich ocen, 
czy też jednostek modułowych.  

 

• Nie ma opracowanych dokumentów jeśli chodzi o świadectwa, jak rozpisać moduł na świadectwach, bo 
nie ma podstawy prawnej. Nie ma świadectw informujących o tym, Ŝe uczeń skończył kształcenie 
modułowe i zetknął się z danymi modułami.  Na świadectwie nie wiadomo jak to zrobić. [DYREKTOR, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 

Wymaga dobrego zrozumienia i przygotowania dydaktycznego 

 

Zrozumienie koncepcji kształcenia modułowego nie jest łatwe. Szczególnie, gdy szkoła podejmuje się 
stworzenia autorskich programów nauczania. Wprowadzenie w placówce tego kształcenia wymaga znaczącego 
i dobrego wsparcia merytorycznego, a także szkoleniowego. W przeciwnym przypadku kształcenie w tej formie 
nauki zawodu może nie zostać wprowadzone we właściwy sposób, co może wpływać na jego efektywność  
i skuteczność. Badani eksperci podkreślali, że w wielu szkołach można mówić o elementach kształcenia 
modułowego, a nie o pełnym wdrożeniu.  

 

• Potrzebne są nowe warsztaty, potrzebne są spotkania z ekspertami. MoŜna by powiedzieć, Ŝe mają on 
juŜ wymiar powszechny, ale jednak to trzeba doskonalić. Wie Pani, [jest] taki problem, Ŝe niektórzy 
informują, iŜ wdraŜają model kształcenia modułowego, zadaniowego, a tymczasem wdraŜają tylko 
elementy tego modelu, prawda? I w związku z tym, tu jest potrzebny ruch, tu powinny zaangaŜować 
się Centra Kształcenia Praktycznego, powinny zaangaŜować się placówki doskonalenia nauczycieli, 
które zajmują się kształceniem modułowym. Tu istnieje potrzeba doskonalenia tych procesów 
wdroŜeniowych. [Ekspert] 
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• Nauczyciele, którzy nas uczą, to tak naprawdę nie wiedzą, czego mają nas uczyć. [UCZNIOWIE, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Mała popularność kształcenia modułowego 

 

Trudności i wymagania, jakie związane są z wdrożeniem kształcenia modułowego sprawiają, że jest ono mało 
popularne i rzadko podejmowane przez szkoły. W efekcie placówki, które nie wdrażają tej formy nauki zawodu, 
nie mają zbytnio okazji do czerpania pozytywnych wzorców, czy też możliwości przyjrzenia się w praktyce 
prawidłowemu funkcjonowaniu kształcenia modułowego w szkole.  

 

• Na pewno kształcenie modułowe, o tym jestem przekonana i myślę, Ŝe dyrektorzy teŜ są o tym 
przekonani, ale nie wprowadzają tego modułowego, nie z powodu tego, Ŝe nie chcą, tylko z innych 
obiektywnych przyczyn, myślę, Ŝe to modułowe kształcenie to jest kształcenie przyszłości i musimy 
dbać o to i starać się o to, Ŝeby tak globalne weszło do naszych szkół. [EKSPERT] 

 

Niedostosowanie kształcenia modułowego do specyfiki zawodu 

 

Wśród przedstawicieli szkół pojawiały się również głosy, że kształcenie modułowe nie pasuje do każdego 
zawodu. W jednej z badanych szkół, która wprowadziła modułowy program nauczania w zawodzie 
fototechnika, przedstawiciele szkoły przyznali, że uczniowie uczą się w większych grupach, niż w kształceniu 
przedmiotowym, co nie przyniosło poprawy efektywności kształcenia.  

 

• W modułowym są to 10 lub 15-osobowe [grupy]. Tutaj [kształcenie modułowe] te grupy są bardziej 
liczne. To jest taki pierwszy zawód i rozczarowanie po stronie i uczniów i nauczycieli, Ŝe generalnie  
w tym praktycznym kształceniu pracują w większych grupach, niŜ ci w systemie przedmiotowym. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

9.2 Ocena jakości i efektywności kształcenia modułowego 

Wyniki badań pokazały, że istnieje silne przekonanie o wysokiej skuteczności kształcenia modułowego, 
szczególnie wśród przedstawicieli szkół i ekspertów. Nie wszyscy badani mieli możliwość zweryfikowania tego 
przekonania w praktyce, ze względu na fakt, że dopiero rozpoczęli nauczanie w tej formie i nie posiadali jeszcze 
własnych absolwentów. Jednak opinie na temat efektywności tego kształcenia opierane są na doświadczeniach 
innych szkół lub zdobytej wiedzy na temat kształcenia modułowego. Uczniowie mieli mieszane uczucia  
w stosunku do tej formy nauki zawodu. Należy to jednak wiązać z nie do końca właściwym funkcjonowaniem 
kształcenia modułowego w niektórych placówkach, czy też brakiem szczegółowej wiedzy na temat tej koncepcji 
i jej zalet. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest również ogólny krytycyzm uczniów wobec szkoły  
i kształcenia. W przypadku tej grupy ocenę efektywności kształcenia modułowego należałoby opierać przede 
wszystkim na analizie losów absolwentów tego kształcenia i ich opiniach, co nie należało do obszaru niniejszego 
badania. 

Jak wskazują eksperci, ale również wyniki badań w placówkach, jakość i skuteczność tego kształcenia zależy 
przede wszystkim od zrozumienia jego idei i właściwego implementowania tej formy nauki zawodu na grunt 
szkolny. W przeciwnym wypadku efekty tego nauczania mogą nie zostać zaobserwowane, a co za tym idzie 
doprowadzić do zniechęcenia tą formą kształcenia i zaniechania jej. Sytuacje takie można było zaobserwować  
w dwóch badanych placówkach, gdzie wśród przedstawicieli szkół widoczne było rozczarowanie modułowym 
programem nauczania, które ich zdaniem nie sprawdziło się w prowadzonych placówkach. Szczegółowe 
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przeanalizowanie tych dwóch przypadków pokazało, że jedną z przyczyn tego stanu jest nieodpowiednie 
przygotowanie się placówki do wdrożenia kształcenia modułowego i niezrozumienie jego idei. Uczniowie tych 
placówek przyznawali wprost, że nauczyciele byli zagubieni, nie posiadali odpowiedniej wiedzy, co przekładało 
się na odbiór tej formy nauki zawodu negatywnie przez osoby uczące się. Kształcenie modułowe wymaga 
bardzo dobrego przygotowania się szkoły zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym, by 
móc oczekiwać na pozytywne efekty tego kształcenia i kontynuować jego wdrażanie. 

 

• Szkoła musi się bardzo zaangaŜować. My nie mieliśmy takiej świadomości Ŝe to będzie tak 
rozbudowane i takie trudne. Idea jest słuszna tego i widzimy dobre strony, natomiast są trudności 
praktyczne. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Stwierdzamy, Ŝe jeŜeli dobrze jest prowadzone kształcenie modułowe, na przykład w zawodach 
mechatronicznych badaliśmy to, to zdawalność znacząco zwiększa się. [EKSPERT] 

 

• Nie mamy duŜego doświadczenia, nie moŜemy porównać, moŜemy tylko przewidywać. Ja myślę,  
Ŝe powinno lepiej przygotować modułowe pod warunkiem, Ŝe będzie sensownie zorganizowane. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Właśnie się zastanawiam, czy je kontynuować. Jest kłopotliwe w organizacji. W zawodzie nie do końca 
znajduje odniesienie w bardziej komfortowej pracy. Z mniejszymi grupami się to u nas nie dzieje. 
Mam teŜ refleksję zwrotną od nauczycieli. Oni nie widzą za zasadne rozdzielenie teorii z praktyką.  
W kształceniu przedmiotowym nie ma silnego rozdziału, zawsze wraca się do wiedzy teoretycznej.  
U nas wiedza zawsze wraca w działaniach praktycznych, w małych grupach. Ona się krystalizuje i to 
się łączy. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Ja przechodziłem przez ten gąszcz informacji ze strony tych oponentów. Ja to wszystko przerabiałem, 
i dzisiaj twierdzę, Ŝe jeŜeli do tego kształcenia modułowego podejdziemy w sposób następujący,  
Ŝe dajemy moŜliwość, szansę osiągania kwalifikacji zawodowych, uczenia się dzieci, młodzieŜy 
poprzez wykonywanie zadań zawodowych, jeŜeli to zrobimy w sposób prawidłowy, to taka szkoła staje 
się szkołą innowacyjną, szkołą projektu i w takiej szkole dzieciaki chcą się uczyć. [EKSPERT] 

 

• Nauczyciele w ogóle nie byli do niego przygotowani, a co dopiero my. W ogóle nie wiedzieli, o co  
w tym chodzi. To jest niedopracowane. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• MoŜe to działać wszystko sprawnie, ale nauczyciele i nasza szkoła nie są do tego przygotowani, to 
wszystko jest taka wolna amerykanka i nic nie jest dopracowane. [UCZNIOWIE, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

Wyniki badań pokazały, że skuteczność kształcenia modułowego wymaga sprzężenia trzech głównych 
czynników: zaangażowania i dobrego przygotowania kadry pedagogicznej, dobrze przygotowanej bazy 
dydaktycznej oraz motywacji po stronie uczniów. Jeżeli te kluczowe warunki zostaną spełnione, można 
spodziewać się wzrostu efektywności tej formy nauki zawodu. 
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Rysunek 14 Czynniki wpływające na skuteczność kształcenia modułowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania case study. 

 

 

• Dobre zaplecze dydaktyczne, dobrze przygotowany nauczyciel, dobrze działający system 
finansowania, dobre chęci zarówno uczącego jak i nauczonego, zdolności, tutaj moŜna by mnoŜyć. 
TakŜe wiele czynników o tym decyduje. [Dyrektor, subregion radomski] 

 

Szkoły, które posiadały absolwentów, mogły w sposób realny ocenić skuteczność kształcenia modułowego  
w zakresie zdawalności egzaminów zawodowych. Przedstawiciele szkół byli bardzo zadowoleni z wyników 
egzaminów zawodowych, twierdząc w niektórych przypadkach, że zdawalność była 100%. W innych zaś 
zauważalna jest znaczna poprawa zdawalności, która przed wprowadzeniem kształcenia modułowego była 
na bardzo niskim poziomie. 

 

• MoŜemy pochwalić się prawie 100% zdawalnością egzaminów zawodowych. Powiązanie tej części 
teoretycznej z częścią praktyczną daje niesamowite efekty, w związku z tym powinniśmy zwracać 
uwagę na to, co jest dobre, co jest tym ogólnym dobrem dla ucznia. Zarówno egzamin praktyczny jak 
i egzamin pisemny, gdzie ta część teoretyczna równieŜ u nas była kontynuowana, przynosiła efekty 
wspaniałe. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• W tej chwili mamy absolwentów, którzy skończyli kształcenie modułowe i rzeczywiście, po tym 
zdawalność zaczęła wzrastać. Trudno powiedzieć, Ŝe jest to wynik jedynie kształcenia modułowego, 
bo na pewno teŜ doświadczenia nauczycieli, umiejętności posługiwania się poszczególnymi 
pracowniami. Ale teŜ na pewno 50% z tych zdawalności wynika z tego, Ŝe zajęcia przeprowadzane są 
w sposób modułowy. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Prawdopodobnie będą to zmiany na korzyść kształcenia modułowego kosztem przedmiotowego, bo tak 
jak powiedziałam, daje nam to lepszą gwarancję wykształcenia absolwenta. Tym bardziej, Ŝe nasi 
uczniowie, którzy byli kształceni w systemie modułowym juŜ odbywali egzamin zewnętrzny i ten 
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egzamin wypadł lepiej niŜ porównywalny wcześniej dla uczniów, którzy kształcili się 
przedmiotowo. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Kształcenie modułowe to nie tylko lepsza zdawalność egzaminów zawodowych i lepsze oceny podczas 
procesu kształcenia, ale również lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy. Przedstawiciele szkół 
zwracali uwagę, że uczeń zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany, ze znacznym udziałem ćwiczeń 
praktycznych, a także indywidualnym wsparciem. Uczeń szybciej przyswaja wiedzę, którą ugruntowuje 
realizując praktyczne czynności, co przekłada się na efektywność procesu kształcenia. 

 

• Ja zawsze propagowałem kształcenie modułowe, odkąd praktycznie je poznałem. Muszę powiedzieć 
tak, Ŝe tutaj te moŜliwości, jeśli je posiadamy, to te moŜliwości są. Zdawalność egzaminów, o czym 
juŜ mówiłem wcześniej i to, Ŝe ta młodzieŜ szybciej się uczy biorąc udział w kształceniu modułowym, 
o wiele szybciej, o wiele bardziej moŜe sobie przyswoić tą wiedzę, te treści podane na bieŜąco, bo 
tutaj moŜemy podać róŜnego rodzaju wiedzę i zaraz pokazać efekty tej wiedzy w formie zajęć 
praktycznych. Jest to niewspółmierne do tego co się robi w kształceniu przedmiotowym. W związku  
z tym myślę, Ŝe tutaj silne strony tego kształcenia modułowego są w formie powiązania tej teorii  
z praktyką, co jest silną stroną jeśli chodzi o działania dydaktyczne. [DYREKTOR, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• Natomiast pod względem takim, czy ten uczeń wychodzi przygotowany do tej pracy, to 
oceniłbym, Ŝe ten kształcony modułowo ma większe wiadomości teoretyczne i umie to przełoŜyć 
na wiadomości praktyczne. Czyli łączy teorię z praktyką, on jest tego uczony przez cały cykl 
edukacyjny. Natomiast w programie liniowym nie zawsze to jest aŜ tak widoczne. [DYREKTOR, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Skuteczność to raz, a poza tym obserwujemy reakcję ucznia, który styka się z tymi warunkami wysoko 
stymulowanymi, czyli ze stanowiskiem pracy. Inaczej uczeń wtedy działa, inaczej pracuje i inaczej się 
uczy. Czyli faktycznie jest ta skuteczność, która jest juŜ na etapie końcowym kształcenia. 
[DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Jakość wdrażania kształcenia modułowego w szkołach i problemy z tym związane są szczególnie widoczne  
w opiniach uczniów. Niektórzy krytycznie wypowiadali się o kształceniu modułowym, co jak pokazały 
szczegółowe analizy należy wiązać między innymi z nieodpowiednim przygotowaniem szkół do tej formy 
nauki zawodu oraz niezrozumieniem przez nauczycieli idei kształcenia. Uczniowie w sposób oczywisty 
najbardziej krytycznie oceniają proces dydaktyczny i jakość kształcenia. Ich opinie należy jednak odpowiednio 
przefiltrować i odnieść również do realiów placówki. Szczególnie należy zwrócić uwagę na niedoinformowanie 
uczniów, którzy po pewnym okresie kształcenia z wykorzystaniem programu modułowego, nie mieli dobrej 
wiedzy w zakresie tej formy nauczania, ale również samego programu nauki zawodu i tego, czego będą się 
uczyć. Niedoinformowanie i niejasności co do organizacji procesu kształcenia powodowały jego negatywny 
odbiór przez uczniów i brak zaangażowania. Młodzież bywa zdezorientowana, nie wie czego się uczy i czego 
będzie się uczyć, jak ma przebiegać kształcenie.  

 

• Jakieś jednostki są,… sami dokładnie nie wiemy. [UCZNIOWIE SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Ja myślę, Ŝe nie ma w ogóle szans, Ŝeby to funkcjonowało. Ja sam miałem zawodowe przedmioty 
wcześniej i wiem, Ŝe to jest o wiele lepsze. Ściśle jest powiedziane, Ŝe to jest projektowanie, tu jest 
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budownictwo. Konkretny przedmiot i dany temat. A nie tu jest podzielone na trzy jednostki dany 
moduł. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Brak odpowiedniego przygotowania się szkoły i kadry pedagogicznej do wdrożenia kształcenia modułowego, 
odczuwalny jest przez uczniów. Pojawiały się zastrzeżenia co do zawartości programu nauczania i procesu 
kształcenia pod względem małej ilości zajęć praktycznych, czy też powielania wiedzy na kolejnych modułach. 
Uwagi te mogą również wynikać z niewiedzy uczniów odnośnie treści nauczania. Nieprawidłowo prowadzone 
kształcenie modułowe w oczach młodzieży przestaje się różnić od kształcenia przedmiotowego, a wprowadza 
większe zamieszanie organizacyjne w planie lekcji. 

 

• Uczyliśmy się po kilka razy tego samego. Na róŜnych modułach było to samo i w kółko o tym samym 
rozmawialiśmy. Na kaŜdym module to samo. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Słabe przygotowanie nauczycieli. Bo w zeszłym roku tak jak my pierwszy raz się z tym [zetknęli]. 
[UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Mamy w klasie kolegę, który pierwszy rok [realizował] trybem normalnym. Nie zdał i mówi, Ŝe więcej 
się nauczył wtedy przez pierwszy rok niŜ teraz przez trzy lata trybem modułowym. [UCZNIOWIE, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Uczniowie dostrzegali także różny poziom zaangażowania nauczycieli w proces kształcenia, co wpływało na 
jakość prowadzonego nauczania. Wiąże się to z barierami dotyczącymi posiadanych przez szkołę zasobów 
kadrowych i otwartości nauczycieli na nową formułę kształcenia. Placówki kształcenia zawodowego nie zawsze 
są w stanie zapewnić odpowiednich pedagogów, którzy posiadaliby równocześnie wiedzę teoretyczną  
i umiejętności praktyczne. Trzeba czasu, by nastąpiła zmiana mentalna oraz kompetencyjna w środowisku 
pedagogicznym. Istotnym zagrożeniem jest tutaj mały dopływ nowych kadr ogólnie do szkolnictwa 
zawodowego.  

 

• Jeden temat tłuczemy przez miesiąc, zaliczamy go i lecimy z następnym tematem. Nauczyciel puszcza 
płytkę, czy rzuca na projektorze i my to czytamy i w ten sposób się uczymy. [UCZNIOWIE, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

• Nauczyciele nie wiedzą jak nauczyć, nie są odpowiednio doszkoleni w modułowym programie 
nauczania. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Niektórzy starsi nauczyciele wolą opowiadać jak to w młodości latali samolotami i np. tracimy na tym 
dwie trzecie zajęć, bo pan sobie opowiada o tym, Ŝe kupił nowy samochód, a potem narzeka, Ŝe nie 
wyrabiamy się z materiałem i za mało mamy tych godzin lekcyjnych. Trochę to jest bez sensu. 
[UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Zastrzeżenia co do procesu nauczania zgłaszane przez młodzież dotyczyły w dużej mierze rozczarowania co 
do jakości i ilości zajęć praktycznych. Należy jednak zauważyć, że dla większości uczniów praktyka postrzegana 
jest jako zajęcia u pracodawcy, a nie praktyczne zajęcia w szkole, które traktowane są jako część teoretycznego 
kształcenia. Z rozmów z uczniami wynikało, że wyobrażali sobie oni zwiększenie w kształceniu modułowym 
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czasu spędzanego u pracodawcy. Oczekiwali również większego udziału w zajęciach nauczycieli, którzy posiadali 
praktyczne doświadczenie lub pracowali na bieżąco w zakładzie pracy. Nie oznacza to jednak, że w przypadku 
części praktycznej nauczania przebieg kształcenia odbywa się prawidłowo. Uczniowie przyznawali,  
że nauczyciele zwiększają zakres teorii i nie starcza już czasu na ćwiczenia lub brakuje odpowiedniego 
wyposażenia, na którym można się uczyć w praktyce. 

 

• Nasza praktyka polega na tym, Ŝe nauczyciel coś podłączy, a my się przyglądamy. [UCZNIOWIE, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 

W szkołach, w których prawidłowo przebiega wdrażanie kształcenia modułowego, perspektywa i opinie 
uczniów są zdecydowanie bardziej pozytywne. Kluczowe jest tutaj właściwe prowadzenie procesu integracji 
teorii z praktyką oraz zaangażowanie nauczycieli.  

 

10 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z INNYMI PODMIOTAMI WE WDRAŻANIU 
KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO 

Badane szkoły zawodowe w procesie wdrażania kształcenia modułowego głównie współpracują  
z instytucjami systemu oświaty. Kooperacja ta dotyczy wsparcia informacyjnego oraz doradczo-
metodycznego. Przedstawiciele szkół uczestniczyli w szkoleniach lub projektach dotyczących wdrażania 
kształcenia modułowego. Wsparcie to jest najbardziej intensywne na etapie przygotowań do wdrożenia nowej 
formy nauki zawodu.  

Wśród instytucji systemu oświaty kluczowe miejsce zajmuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej. Stanowi on wielokrotnie podstawowe źródło informacji na temat kształcenia modułowego, jak 
również dostępnych form wsparcia. Z pomocy Ośrodka w różnych formach korzystały wszystkie badane 
placówki. Wszyscy również mieli dobre opinie na temat tej współpracy, chwaląc KOWEZiU za otwartość  
i przychylność wobec przedstawicieli szkół. Nie zgłaszano wobec współpracy z Ośrodkiem żadnych zastrzeżeń, 
czy też sytuacji problematycznych. 

 

• [ocena współpracy z KOWEZiU] Dobrze. Jest tu otwartość, nawet pomimo planowych konsultacji. Jest 
otwartość liderów, nawet poza formalnymi projektami. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Myślę, Ŝe jest bardzo dobra współpraca z KOWEZiem. Jesteśmy zadowoleni, nie ma problemu. 
[DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Przedstawiciele szkół ogólnie są zadowoleni ze współpracy również z pozostałymi instytucjami systemu oświaty  
w zakresie wdrażania kształcenia modułowego. Spectrum tych instytucji jest bardzo szerokie i związane także  
z lokalnie dostępnymi możliwościami. I tak w przypadku Warszawy placówki kooperowały m.in.  
z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskim Centrum Inicjatyw Społeczno-
Edukacyjnych, czy też Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Badane szkoły głównie korzystały z dostępnej w tych 
instytucjach oferty szkoleniowej. 

 

• Warszawskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, kiedyś byli na HoŜej, teraz na ulicy Starej, 
ale takŜe ORE czyli Ośrodek Rozwoju Regionalnego dla Edukacji, KOWEZiU. Korzystamy ze szkoleń, do 
tej pory, bo to jest ustawiczna praca. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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W przypadku placówek z Radomia główną instytucją, z jaką współpracują szkoły jest Instytut Technologii 
Eksploatacji, który jest jednostką promującą i zachęcającą szkoły do wdrożenia kształcenia modułowego.  
Z Instytutem kontaktują się również placówki z innych subregionów. 

 

• Instytut Technologii Eksploatacji, znajdujący się tutaj w Radomiu, który to kształcenie modułowe 
wprowadził i namówił nas do wprowadzenia tego systemu i wspólnym wysiłkiem i ITE i nauczycieli to 
ten mechatronik tak zaistniał. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

• Tak jak wspomniałam współpracujemy z Instytutem Technologii Eksploatacji. To jest kolebka tych 
inicjatyw wszystkich i współpracujemy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Wśród instytucji, w których placówki szukały wsparcia, znalazły się również instytucje spoza województwa 
mazowieckiego, jak Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Jedna z badanych 
szkół współpracowała również z instytucją z Poznania, z którą wspólnie przygotowywała programy modułowe. 

 

Przedstawiciele placówek starają się również nawiązywać kontakt z innymi placówkami, które podejmują się 
wdrożenia kształcenia modułowego. W jednej ze szkół w subregionie warszawskim dyrektor podjął współpracę 
z drugą placówką z tej samej dzielnicy i starali się oni wzajemnie wspierać w tym procesie. Nie zawsze jest 
jednak taka możliwość, szczególnie w sytuacji, gdy stan wdrażania kształcenia modułowego w województwie 
mazowieckim nie jest wysoki. Niektórzy dyrektorzy przyznawali, że trudno im było znaleźć inne placówki, które 
posiadały doświadczenia związane z kształceniem modułowym lub się do niego przygotowywały. Jeden  
z dyrektorów z subregionu radomskiego przyznał wprost, że ich placówka była pionierem w tym zakresie i mogli 
liczyć tylko na wsparcie instytucji doradczych. W związku z tym postanowili dzielić się zdobytą wiedzą z innymi 
szkołami i chętnie uczestniczą w różnych inicjatywach wspierających wdrażanie kształcenia modułowego.  

W przypadku badanych Centrów Kształcenie Praktycznego wspierano się doświadczeniem i wiedzą w ramach 
Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Dla dyrektorów placówek wsparcie 
i kontakty ze strony innych dyrektorów – posiadających takie kształcenie lub przygotowujących się do niego jest 
bardzo ważne, gdyż dostarcza wiedzy praktycznej oraz praktycznych doświadczeń w zakresie sytuacji 
problematycznych i sposobów radzenia sobie z nimi.  

 

Inicjatywa współpracy jest dwustronna. Z jednej strony po wsparcie do instytucji oświaty zwracają się same 
placówki, z drugiej zaś również instytucje kierują do placówek oferty doskonalenia zawodowego, konferencji, 
czy też szkoleń. Intensywność i szczegółowość tej pomocy zależy od inicjatywy i potrzeb samej placówki. 

 

• Dostajemy oferty doskonalenia zawodowego, konferencji. Z Biura Edukacji mnóstwo [jest] ofert 
takich celowanych pod nowe zawody albo pod metodologię pracy. Ostatnio nauczyciele, wychowawcy 
technikum, dwójkę zakwalifikowano na specjalne szkolenie, prawie roczne, taki warsztat na temat 
zwiększania kompetencji wychowawczych u nauczyciela pracującego w technikum, co jest dość 
istotne, dlatego Ŝe trzeba mieć takŜe wiedzę z zakresu i psychologii, ale takŜe i takich podstaw rynku 
pracy, doradztwa zawodowego. To szkolenie, ta oferta daje te moŜliwości. MCDN [Mazowieckie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli] teŜ w tym zakresie. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

• Na ogół to jest tak, Ŝe państwo z tych instytucji przysyłają oferty, zapraszają na konferencje, 
przysyłają nowości, które się pojawiają i które pomagają. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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We wdrażaniu kształcenia modułowego nie zdiagnozowano współpracy z instytucjami rynku pracy. Instytucje 
te uczestniczą w pewnym zakresie w tworzeniu oferty kształcenia w zawodach, ale szkoły nie konsultują z nimi 
metody nauczania treści kształcenia. Nie uczestniczą one również w przygotowaniach szkoły do wdrożenia 
nowej formy nauki zawodu.  

 

Placówki w ograniczonym zakresie współpracowały również z pracodawcami. Intensywność tej kooperacji 
zależy od ogólnych kontaktów placówki z przedstawicielami zakładów pracy. Im lepsze i ścisłe partnerstwo, 
tym większe szanse na włączenie pracodawców w proces wdrażania kształcenia modułowego. W niektórych 
przypadkach pracodawcy byli szansą na doposażenie placówki, w innych zaś nauczyciele w pewnym zakresie 
konsultowali treść programu kształcenia w poszczególnych jednostkach modułowych. Są to jednak sporadyczne 
sytuacje. Szkoły raczej opierają się na wiedzy wyniesionej z dotychczasowych kontaktów z pracodawcami przy 
okazji organizacji zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych i specjalnie nie angażują pracodawców we 
wdrożenie nowej metody nauczania. Nie zaobserwowano również udziału pracodawców w ocenie efektów 
kształcenia w oparciu o modułowe programy nauczania na poziomie szkoły.  

 

Współpraca z organami zarządzającymi szkołami jest nieodzownym elementem wdrożenia kształcenia 
modułowego, wynikającym ze zobowiązań placówki wobec jednostki prowadzącej. Wobec tego 
przedstawiciele szkół nie zawsze wyróżniają tę współpracę. W przypadku placówek z terenu Warszawy 
dyrektorzy zwracali uwagę na znaczące wsparcie Biura Edukacji m. st. Warszawy, które organizowało 
placówkom zainteresowanym wdrożeniem kształcenia modułowego doradztwo i wsparcie dydaktyczno-
metodyczne, kierując do szkół ofertę szkoleń, konferencji i doskonalenia zawodowego.  
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11 „DOBRE PRAKTYKI” W OBSZARZE KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO  

Kształcenie modułowe w województwie mazowieckiem jest rozwiązaniem rzadko wybieranym przez szkoły,  
o czym świadczą wyniki zrealizowanych badań. Każda szkoła stara się wypracować własne rozwiązania  
w zakresie wdrażania kształcenia modułowego, które sprawdzają się w różnym stopniu. Warto pamiętać, że 
oprócz identyfikacji dobrych praktyk, należy także zwracać uwagę na przeciwne działania, czyli inicjatywy, które 
nie sprzyjają poprawnemu funkcjonowaniu kształcenia modułowego, a także działania, które są przez szkoły 
niepraktykowane.  

 

• Dobre rozwiązania to po prostu zabrać się do pracy, być przekonanym do czegoś, co chce się zrobić. 
Bo jeŜeli będzie się robiło coś bez przekonania, to Ŝadnego efektu nie będzie. Trzeba być 
przekonanym, Ŝe przyniesie to efekt, trzeba wiedzieć jakie efekty chcemy osiągnąć, po co to robimy. 
Jeśli ktoś będzie to robił tylko dlatego bo sąsiad to robi albo druga szkoła osiągnęła sukces, to ja nie 
gwarantuję nikomu sukcesu. Trzeba się kierować własnymi potrzebami i tym co chce się osiągnąć na 
wyjściu, na mecie. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Dobre praktyki w zakresie finansowania wdroŜenia kształcenia modułowego 

 

Jedną z głównych barier w zakresie wdrażania kształcenia modułowego jest jego finansowanie i pozyskanie 
odpowiedniej bazy techno-dydaktycznej. Szkoły podejmują różne rozwiązania w celu rozwiązania tych 
problemów. Zidentyfikowane dobre praktyki w tym obszarze to: 

� Pozyskiwanie środków z własnej działalności szkół. W niektórych przypadkach dodatkowym źródłem 
finansowania placówek było pozyskiwanie środków z własnej działalności szkół, czyli głównie wynajmu 
pomieszczeń. Działaniem wspierającym szkoły w tym zakresie byłoby umożliwienie im prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej i sprzedaży wytworzonych przez uczniów produktów lub usług,  
co jest w obecnym systemie oświaty niemożliwe. 

� Realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Źródłem pozyskania bazy techno-
dydaktycznej bywają projekty dofinansowane ze środków unijnych, dzięki którym szkoły uzyskują 
ogólne doposażenie placówki.  

� Współpraca z pracodawcami. Innym praktykowanym rozwiązaniem jest współpraca z pracodawcami, 
którzy udostępniają szkołom wyposażenie i materiały. Nie jest to jednak powszechne rozwiązanie  
i zależy w dużej mierze od aktywności szkoły w zakresie włączania pracodawców w obszar kształcenia 
zawodowego.  

� Włączenie uczniów w przygotowanie szkoły. Jedna ze szkół przygotowując infrastrukturę na potrzeby 
kształcenia modułowego skorzystała z pomocy uczniów, którzy w ramach zajęć praktycznych 
wyremontowali pomieszczenie na pracownię szkolną. Zdarza się, że również w procesie nauczania, 
uczniowie wykonują naprawy konserwatorskie na terenie szkoły w zakresie oczywiście programu 
nauczania w zawodzie. 

 

Dobre praktyki w zakresie organizowania procesu kształcenia modułowego 

 

Jak pokazały wyniki badań placówki wdrażające kształcenie modułowe napotykają na wiele utrudnień 
związanych z organizacją tej formy nauki zawodu. Zidentyfikowane dobre praktyki w tym obszarze to: 
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� Zaangażowanie dyrektorów na każdym etapie wdrażania kształcenia modułowego. Prawidłowy 
przebieg wdrożenia kształcenia modułowego i powodzenie w obszarze organizacji procesu 
dydaktycznego w dużej mierze zależą od zaangażowania w te procesy dyrekcji placówki. Dyrektor 
placówki jak pokazują badania jest osobą kluczową dla zainicjowania wdrożenia kształcenia 
modułowego w placówce, ale w niektórych przypadkach jego rola kończy się na tym etapie i kwestie 
związane z organizacją kształcenia scedowane są na nauczycieli. W jednej z badanych placówek, 
wycofanie się dyrektora, z etapu organizacyjnego zadziałało negatywnie dla funkcjonowania 
kształcenia modułowego w placówce o czym świadczy poniższa wypowiedź samego dyrektora: 

 

• Być moŜe za mało rozmawiam z nauczycielami. Jak maszyna zostaje uruchomiona, to dyrektor łapie 
oddech. Tak mocno nie towarzyszyłam nauczycielom we wdraŜaniu tego programu. Było takie 
spotkanie w połowie roku i pod koniec roku, oni mieli swoje pomysły. Zostawiłam pewną swobodę, 
choć nie wszystkie działania były zgodne z ideą kształcenia modułowego. Trzeba zostawić pewną 
autonomię nauczycielom, bo oni teŜ biorą odpowiedzialność za ten proces. Jak wszystko robi 
[nauczciel] pod dyktando, to to nie jest dobra metoda. [DYREKTOR, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

W jednej z badanych szkół zaobserwowano z kolei wartą odnotowania praktykę obrazującą szczególne 
zaangażowanie dyrektora w proces wdrażania kształcenia modułowego. W placówce tej kadra 
kierownicza ustala odgórnie program nauczania i przebieg kształcenia, ale następnie przedstawia je 
radzie pedagogicznej i nauczyciele sami deklarują, w których jednostkach modułowych chcieliby 
prowadzić kształcenie. W ten sposób dyrektor nie przypisuje odgórnie nauczyciela do danej jednostki 
kształcenia, ale jest to inicjatywa nauczyciela, który sam określa, w jakim obszarze najlepiej się czuje  
i jakie moduły jest zainteresowany prowadzić. Należy jednak zauważyć, że jest to rozwiązanie dobre, 
gdy placówka dysponuje znacznym potencjałem kadrowym. Wyniki badań pokazują jednak, że wiele 
szkół boryka się z brakiem kadry lub jej zmotywowaniem i otwartością na zmiany w procesie 
nauczania. 

 

• Najpierw bierzemy program nauczania i sprawdzamy jakie są moduły i co wchodzi w zakres 
poszczególnych modułów, jaki jest zakres materiałów. Następnie stwierdziliśmy, jakie środki 
dydaktyczne powinniśmy posiadać, Ŝeby moŜna było prowadzić kształcenie modułowe, co naleŜy 
dokupić, Ŝeby to kształcenie modułowe było wprowadzone, który nauczyciel mając odpowiednie 
kwalifikacje moŜe zająć się i którym modułem lub, którzy nauczyciele, bo niektóre moduły moŜe 
prowadzić dwóch nauczycieli, gdyby jeden nie mógł sprostać, jeśli chodzi o zakres materiału i zajęcia 
prowadzone w tym kierunku. I wszystkie te elementy były szczegółowo dopasowywane. Poszczególne 
zajęcia do nauczyciela i pracowni i wyposaŜenia i odpowiednie środki. W kwietniu wypełniam arkusz  
i piszę, jakie godziny są do dyspozycji i jakie są przedmioty, a oni zapoznają się z zakresem  
i godzinami. I nauczyciele stwierdzają co, kto weźmie i liczę na to, Ŝe nauczyciele po 
zapoznaniu się z programem decydują, Ŝe ich kwalifikacje sprawdzą się w tym lub w innym. To 
sposób najbardziej logiczny i ja nie narzucam z góry, Ŝe pan X jest od tego a pan Y od tego. 
Tylko, Ŝe oni, znając swoje moŜliwości i kwalifikacje, fascynacje przedmiotami i to jest 
obopólne działanie. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

� Intensywne korzystanie z dostępnego wsparcia. Wszystkie szkoły korzystają z dostępnego wsparcia  
w zakresie wdrażania kształcenia modułowego. Jako przykłady dobrych praktyk należy tutaj wymienić 
udział niektórych placówek w projekcie KOWEZiU, gdzie korzystały one z cyklu indywidualnych 
konsultacji i wsparcia eksperta. Należy także wyróżnić działania związane z dokształcaniem  
i doskonaleniem się w zakresie kształcenia modułowego, poza etapem początkowym, gdy szkoła 
przygotowuje się do wdrożenia kształcenia modułowego. Jak pokazały badania praktyki w tym zakresie 
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nie są często stosowane, a ich znaczenie dla poprawnego funkcjonowania nauczania z wykorzystaniem 
programów modułowych w placówce jest nieocenione.  

� Wzajemne wsparcie szkół wdrażających kształcenie modułowe. Warto również zwrócić uwagę na 
praktyki w zakresie wspierania się szkół między sobą. Jedna z badanych placówek przyznała,  
że podczas wdrażania kształcenia modułowego kontaktowała się z inną placówką działającą lokalnie, 
która też podjęła taką inicjatywę. 

� Wyznaczenie „liderów zmian” w placówce. W przypadku wdrażania kształcenia modułowego  
w placówkach za dobrą praktykę można uznać również rozwiązanie jednej z placówek, gdzie dyrektor 
wyznaczył najbardziej otwartych i zaangażowanych nauczycieli, jako tzw. „liderów zmian”. Nauczyciele 
ci szczególnie intensywnie uczestniczyli w procesie zdobywania wiedzy i informacji na temat 
kształcenia modułowego, a następnie przekazywali te wiedzę na gruncie szkolnym, angażując coraz 
więcej osób z grona pedagogicznego.  

� Włączanie pracodawców w tworzenie modułowych programów nauczania. Należy także odnotować 
praktyki w zakresie przygotowywania programów nauczania. Za dobre praktyki w tym obszarze należy 
uznać wszelkie przejawy włączenia pracodawców w proces opracowywania treści nauczania, co nie 
jest zjawiskiem powszechnym. Według założeń koncepcji kształcenia modułowego, jednostki 
modułowe powinny odzwierciedlać zadania zawodowe wykonywane w pracy w danym zawodzie. 
Zatem ważnym elementem tworzenia programu modułowego jest konsultowanie z pracodawcami 
treści nauczania. Jedna ze szkół włączyła nawet w proces kształcenia modułowego, elementy 
programu opracowanego przez pracodawcę, z którego korzystała również w zakresie kształcenia 
przedmiotowego.  

 

Dobre praktyki w zakresie promocji kształcenia modułowego 

 

Z punktu widzenia niskiego poziomu wdrażania kształcenia modułowego, połączonego z licznymi barierami 
utrudniającymi jego wprowadzenie, istotne jest promowanie tego rozwiązania wśród osób i środowisk 
zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego. Podczas procesu badawczego zidentyfikowano w tym 
obszarze następujące dobre praktyki: 

 

� Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkół. Przykładem są tutaj działania szkół w zakresie 
informowania kandydatów do szkoły o możliwości kształcenia z wykorzystaniem programów 
modułowych i zaletach takiego rozwiązania. Jedna ze szkół podjęła inicjatywę organizacji spotkań  
w gimnazjach przedstawiających ofertę szkoły i sposoby kształcenia.  

 

• Zawsze na wiosnę nasi nauczyciele odwiedzają gimnazja i przedstawiają sposoby kształcenia. 
Przedstawiają ofertę szkoły i sposób nauczania. I właśnie takie dokładne omawianie systemu 
kształcenia modułowego i korzyści z tego wynikające moŜe być zachętą do przyjścia uczniów, 
gimnazjalistów do naszej szkoły. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 

 

� Spotkania informacyjne dla uczniów rozpoczynających kształcenie modułowe. Inną praktyką, 
powszechnie stosowaną w badanych szkołach były spotkania informacyjne dla uczniów 
rozpoczynających kształcenie modułowe na początku roku szkolnego. Spotkania te prowadzili 
dyrektorzy, który informowali o organizacji nauczania i jego przebiegu. Szczegółowe informowanie  
o zasadach nauki zawodu z wykorzystaniem programu modułowego jest szczególnie istotne  
z perspektywy uczniów. Wywiady grupowe z uczniami pokazały, że istnieje duży obszar niewiedzy  
i braku zrozumienia idei kształcenia modułowego, szczególnie w obszarze organizacyjnym, ale również 
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roli nauczyciela, czy też ucznia. Uczniowie nie są świadomi do końca jak ma przebiegać proces 
kształcenia i jakie efekty powinni osiągnąć. Organizując zatem spotkania informacyjne dla uczniów 
należy mieć pewność, że zrozumieli oni treści im przekazywane.  

� Przekazanie uczniom płyt CD z materiałami informacyjnymi i dydaktycznymi. Uczniowie jednej  
z badanych szkół przyznali, że otrzymali na początku roku szkolnego płytę z nagranymi materiałami  
i informacjami na temat przebiegu kształcenia, co było dobrym rozwiązaniem z ich punktu widzenia.  

� Angażowanie się w promocję kształcenia modułowego szkół posiadających już doświadczenia w tym 
zakresie. Wartą odnotowania jest również praktyka zaangażowania się w promowanie kształcenia 
modułowego i wspieranie jego wdrażania przez szkoły, które posiadają już pewne doświadczenia  
i osiągnięcia w tym zakresie. Jest to szczególnie ważne z perspektywy dyrektorów i nauczycieli, gdyż 
często oczekują oni praktycznego wsparcia w organizacji procesu dydaktycznego, zapoznania się ze 
stosowanymi rozwiązaniami. Jedna ze szkół z subregionu radomskiego aktywnie wspiera inne placówki 
w tym zakresie: 

 

• Dumni jesteśmy z tego, Ŝe do nas zwracają się dyrektorzy innych szkół, którzy chcą wprowadzić to 
kształcenie i proszą o wskazówki, pytają jakie mamy doświadczenia. Czyli jesteśmy dla kogoś juŜ 
jakimś wzorcem. A poza tym to, Ŝe właśnie na całym Mazowszu to my zostaliśmy wskazani jako 
eksperci. To ja byłam tym koordynatorem kształcenia modułowego. To juŜ jest właśnie takie 
pochlebne, moŜna się tym właśnie cieszyć. [DYREKTOR, SUBREGION RADOMSKI] 
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Część 3 

Podsumowanie wyników badań 
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12 WNIOSKI PŁYNĄCE Z BADANIA ORAZ REKOMENDACJE 

12.1 Możliwości i bariery dla upowszechnienia kształcenia modułowego 

� Badanie pokazało, że wśród przedstawicieli szkół i uczniów istnieje pozytywny odbiór idei 
kształcenia modułowego. Niekwestionowaną zaletą kształcenia modułowego jest integracja teorii  
z praktyką, co jest szczególnie ważne dla efektywności kształcenia i zaangażowania uczniów. 
Przedstawicielom szkół towarzyszy silne przekonanie o skuteczności i efektywności nauczania  
z wykorzystaniem modułowych programów nauczania. Jednakże opinie uczniów pokazują, że wymaga 
to dobrego przygotowania placówki pod wieloma względami.  

� Kluczowe dla właściwego wdrożenia kształcenia modułowego w placówce jest posiadanie 
odpowiedniej wiedzy na temat samej koncepcji i organizacji procesu dydaktycznego. Jedynie 
prawidłowe funkcjonowanie tej formy nauki zawodu i wdrożenie jej z namysłem daje wyniki w postaci 
wysokiej jakości i skuteczności kształcenia modułowego. Wprowadzenie jedynie elementów 
kształcenia modułowego, czy też nieodpowiednie przygotowanie się placówki do wdrożenia tego 
sposobu kształcenia (np. brak odpowiedniego wyposażenia, brak wystarczającej wiedzy, brak 
odpowiednio przygotowanej i zaangażowanej kadry pedagogicznej) może skutkować efektem 
odwrotnym, czyli obniżeniem jakości kształcenia oraz zniechęceniem do tej koncepcji zarówno po 
stronie przedstawicieli szkół, jak i uczniów. Istotne jest zatem, by jak najlepiej przygotować się do 
kształcenia modułowego i rozważnie podejmować decyzję o wprowadzeniu tej formy kształcenia 
zawodowego w placówce.  

� Warto podkreślić, że zainteresowane wdrożeniem kształcenia modułowego placówki mają szerokie 
możliwości uzyskania wsparcia w zakresie szkoleń, materiałów dydaktycznych, czy też 
opracowanych wzorcowych programów nauczania. Jak podkreślali przedstawiciele szkół idea 
kształcenia modułowego jest promowana już od dłuższego czasu i można się z nią zetknąć przy okazji 
różnych konferencji, szkoleń, czy też przeglądając publikacje z obszaru oświaty. Można także uzyskać 
bardziej szczegółowe wsparcie, które obejmowało nawet cykl indywidualnych konsultacji z ekspertami 
realizowanych w placówkach (projekt KOWEZiU).  

� Zrealizowane badanie pokazało, że wdrożenia kształcenia modułowego podejmują się specyficzne 
placówki. Okazuje się, że kluczowym nie jest posiadanie odpowiednich finansów, czy też bazy 
dydaktycznej, ale otwartość i zaangażowanie przedstawicieli szkół. Szkoły kształcące modułowo to 
szkoły rozwijające się również w innych obszarach - wśród tych szkół są szkoły aktywne w obszarach 
innowacji pedagogicznych, uczestniczące w różnych projektach związanych zarówno z doposażeniem 
placówek, ale również mobilnością uczniów, czy też nauczycieli, a także zdarzają się placówki 
szczególnie zaangażowane we współpracę z pracodawcami. Otwartość na innowacyjne rozwiązania 
znacząco ułatwia wprowadzenie kształcenia modułowego, gdyż bariery mentalne szczególnie wśród 
nauczycieli są jednym z ważniejszych powodów utrudniających wprowadzenie i prawidłową 
realizację kształcenia w oparciu o program modułowy.  

� Kształcenie modułowe w obiegowych opiniach jest kształceniem kosztownym. Jednak jak pokazują 
wyniki badań aktywne szkoły są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Na korzyść kształcenia 
modułowego działają wszelkie inicjatywy zwiększające wyposażenie placówek – realizacja projektów 
dofinansowanych ze środków unijnych, wsparcie pracodawców, czy też nawet możliwości uzyskania 
środków z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Pozytywny wpływ na rozwój bazy techno-dydaktycznej 
powinna mieć również reforma kształcenia zawodowego wprowadzona od 1 września 2012 roku, która 
nakłada na szkoły wymogi dotyczące posiadanego wyposażenia. Zgromadzenie bazy dydaktycznej nie 
tylko służy kształceniu modułowemu, bowiem z tej samej bazy korzystają również uczniowie kształcący 
się z wykorzystaniem przedmiotowych programów nauczania. 
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Dla wdrażania kształcenia modułowego istotna jest współpraca i zaangażowanie wielu stron. Analizując 
wyniki zrealizowanych badań należy wyróżnić następujące grupy osób, które wpływają na prawidłową 
realizację koncepcji kształcenia modułowego i które powinny zostać włączone w większym lub mniejszym 
zakresie w proces wdrażania i organizacji procesu kształcenia modułowego: 

• Dyrektorzy szkół – od ich zaangażowania, inicjatywy i wiedzy zależy podjęcie decyzji o wdrożeniu 
kształcenia modułowego, a także prawidłowy przebieg procesu wdrażania. Powinni oni się włączyć we 
współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi grupami. 

• Organy zarządzające szkołami – wydają pozwolenie na wprowadzenie kształcenia modułowego,  
a także są odpowiedzialne za wsparcie szkół w zakresie finansowym. 

• Nauczyciele – od ich zaangażowania i wiedzy zależy prawidłowy przebieg procesu wdrażania 
kształcenia modułowego i treści objętych programem nauczania. To ich postawa ma największy wpływ 
na jakość i efektywność kształcenia w oparciu o modułowe programy. 

• Uczniowie i ich rodzice – powinni przede wszystkim dokładnie zrozumieć ideę i przebieg kształcenia 
modułowego, ze szczególnym uwzględnieniem efektów jakie to kształcenie powinno przynieść. 

• Pracodawcy – grupa, która obecnie jest rzadko włączana w proces wdrażania kształcenia modułowego. 
Zaangażowanie pracodawców sprowadza się do udostępniania wyposażenia, rzadziej uczestnictwa  
w tworzeniu programu nauczania, co jest szczególnie ważne dla treści przekazywanych  
w koncepcji modułowej. Przedstawiciele pracodawców mogliby również zaangażować się  
w kształcenie praktyczne w szkole, ale istnieją wśród dyrektorów obawy, że osoby takie nie mają 
teoretycznego przygotowania. 

 

Rysunek 15 Strony zaangażowane w kształcenie modułowe 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zrealizowanych badań jakościowych.  
 
Należy zaznaczyć, że prezentowany model jest modelem idealnym i rzadko obecnie spotykanym. Należy do 
niego dążyć, by kształcenie modułowe było jak najbardziej skuteczne i efektywne. Trzeba mieć również na 
uwadze, że wszystkie z zaangażowanych stron powinny posiadać wiedzę i zrozumienie koncepcji kształcenia 
modułowego.  
 

Wobec sytuacji małego rozpowszechnienia kształcenia modułowego w województwie mazowieckim, ale 
również w całym kraju, istotne są przede wszystkim intensywne działania promujące tę ideę poprzez 
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instytucje różnego szczebla zaangażowane i odpowiedzialne za kształcenie zawodowe. Działania te 
skierowane powinny być nie tylko do dyrektorów szkół, ale również do pozostałych stron zaangażowanych  
w proces kształcenia zawodowego wskazanych na powyższym modelu.  

 

Działania promujące kształcenie modułowe powinny w szczególności objąć: 

• dystrybuowanie materiałów informacyjnych dotyczących kształcenia modułowego; 

• ukazywanie zalet kształcenia modułowego; 

• promowanie dobrych praktyk, wskazywanie sposobów radzenia sobie szkół z barierami utrudniającymi 
wdrażanie kształcenia modułowego (nie tylko przykłady z województwa mazowieckiego, ale również  
z innych województw); 

• stworzenie praktycznego przewodnika, gdzie w prosty i zrozumiały sposób pokazane są możliwości 
przejścia przez proces wdrażania kształcenia modułowego; 

• utrzymanie i zwiększanie dostępnych możliwości wsparcia doradczego, szkoleniowego; 

• włączenie w proces promowania kształcenia modułowego szkół, które wdrażają to kształcenie,  
by dzieliły się swoimi doświadczeniami. 

 

Badani eksperci zwracali również uwagę na przygotowywanie nowych kadr pedagogicznych do kształcenia 
modułowego w systemie szkolnictwa wyższego.  

 

• Szkolnictwo wyŜsze musi się tego równieŜ nauczyć i tych nauczycieli ktoś musi uczyć, bo my na razie 
robimy takie zabiegi, moŜna powiedzieć, prewencyjne, czyli doskonalimy kwalifikacje i kompetencje 
tych, którzy są w systemie, ale na dzień dzisiejszy jeszcze systemowo, nikt nie przygotowuje od 
strony programów kształcenia w uczelniach wyŜszych tych specjalistów. [EKSPERT] 

 

12.2 Rekomendacje dla organów zarządzających szkołami zawodowymi i dyrektorów 
szkół zawodowych w zakresie upowszechniania wdrażania kształcenia modułowego 

Na podstawie przeprowadzonego badania sformułowano następujące rekomendacje pod adresem organów 
zarządzających szkołami w zakresie upowszechniania wdrażania kształcenia modułowego: 

 

� Przedstawiciele organów zarządzających szkołami powinni przede wszystkim posiąść dokładną 
wiedzę i zrozumienie idei kształcenia modułowego, by móc właściwie podejmować decyzje  
o możliwości prowadzenia takiego kształcenia przez podległą im placówkę i jednocześnie zapewnić tej 
placówce odpowiednie wsparcie. W związku z tym powinni oni uczestniczyć w dostępnych szkoleniach, 
konferencjach, a także gromadzić dostępne informacje na temat kształcenia modułowego. 

� Głównym zadaniem organów zarządzających szkołami powinno być wspieranie dyrektorów szkół  
w procesie wdrażania kształcenia modułowego. Z jednej strony organy zarządzające powinny 
wspierać przedstawicieli podległych placówek zawodowych w zakresie finansowania koniecznych 
inwestycji i wyposażenia, ale również służyć wsparciem w zakresie możliwość uzyskania finansowania 
zewnętrznego np. udział w projektach dofinansowanych ze środków unijnych, wsparcie  
w pozyskiwaniu pracodawców. Istotne jest również okazanie pomocy dyrektorom w zakresie 
dydaktycznym – umożliwienie im udziału w szkoleniach, warsztatach, projektach dotyczących 
kształcenia modułowego. 

� Organy zarządzające szkołami powinny również zaangażować się w promocję kształcenia 
modułowego w lokalnym środowisku – wśród dyrektorów podległych szkół zawodowych, 
pracodawców, a także przyszłych uczniów szkół zawodowych. Promocja taka mogłaby odbywać się  
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z jednej strony podczas standardowo organizowanych spotkań, imprez itp., w których uczestniczyliby 
przedstawiciele wskazanych podmiotów, z drugiej zaś należałoby podjąć inicjatywę organizacji 
oddzielnych spotkań poświęconych nie tylko kształceniu modułowemu, ale także kształceniu 
zawodowemu, integrujących przy tej okazji środowisko dyrektorów szkół i pracodawców. Informacje 
na temat kształcenia modułowego mogłyby również zostać zamieszczone na lokalnych portalach 
internetowych, czy też opublikowane w lokalnej prasie. Podczas promocji kształcenia modułowego 
należy przede wszystkim uświadamiać wszystkim zaangażowanym stronom samą ideę tej formy nauki 
zawodu. W przypadku dyrektorów szkół dodatkowo warto pokazywać przykłady placówek, które 
wdrożyły nauczanie w oparciu o programy modułowe i dobre praktyki w zakresie organizacji procesu 
dydaktycznego. 
 

Na podstawie przeprowadzonego badania sformułowano następujące rekomendacje pod adresem 
dyrektorów szkół zawodowych w zakresie upowszechniania wdrażania kształcenia modułowego: 

 
� Dyrektorzy szkół proces wdrażania kształcenia modułowego powinni rozpocząć od zdobycia  

i ugruntowania wiedzy w tym obszarze, by jak najlepiej przygotować placówkę do wdrożenia 
kształcenia modułowego. Posiadanie odpowiedniej wiedzy jest również istotne z punktu widzenia 
podejmowania decyzji o wprowadzeniu kształcenia modułowego, co powinno odbyć się z rozmysłem  
i z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w danym zawodzie, typu placówki oraz przygotowania szkoły 
pod względem bazy techno-dydaktycznej i infrastrukturalnej. Dyrektorzy powinni brać udział  
w dostępnych szkoleniach, warsztatach i projektach poszerzających ich wiedzę w zakresie kształcenia 
modułowego. 

� Dyrektorzy szkół pełniący rolę inicjatora wdrożenia kształcenia modułowego powinni przekazać jego 
zalety przedstawicielom organów zarządzających, ale również radzie pedagogicznej. 

� W przypadku rady pedagogicznej dyrektorzy powinni umożliwić i wspierać nauczycieli w doskonaleniu 
i dokształcaniu na potrzeby wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce. Dobrym 
rozwiązaniem jest wybranie wąskiego grona nauczycieli, którzy przejawiają szczególną otwartość  
oraz zaangażowanie i uczynienie z nich „liderów zmian”, którzy będą wdrażać i zachęcać kolejne osoby 
z grona pedagogicznego do zaangażowania się w nauczanie modułowe.  

� Dyrektorzy powinni cały czas nadzorować przebieg wdrażania kształcenia modułowego, jak również 
kontrolować jakość nauczania i efekty kształcenia. Dyrektor musi być osobą odpowiedzialną  
i spajającą całość prowadzonych w placówce działań.  

� Wśród działań podejmowanych przez dyrektorów powinny się znaleźć także działania promujące 
kształcenie modułowe wśród uczniów i ich rodziców. Istotne jest by przekazywać informacje  
w sposób jasny i zrozumiały, a także upewniać się czy wśród uczniów i ich rodziców istnieje 
zrozumienie idei kształcenia modułowego. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie materiałów 
informacyjnych dla uczniów i ich rodziców, a także dystrybucja materiałów dotyczących programu 
nauczania. W komunikacji z uczniami należy przede wszystkim uświadamiać ideę kształcenia, sposób 
jego organizacji oraz efekty kształcenia, które powinny stać się udziałem ucznia. 

� Dyrektorzy powinni również podjąć starania o włączenie w proces kształcenia pracodawców i ich 
przedstawicieli. Należy promować wśród pracodawców ideę kształcenia modułowego i w większym 
zakresie włączać w proces kształcenia tzw. „praktyków”, czyli osoby zatrudnione na co dzień  
w zakładach pracy.  

� Rozwiązaniem zachęcającym nauczycieli do udziału w kształceniu modułowym mogą być certyfikaty 
lub inne dokumenty, które mogą być wykorzystane w procedurze awansu nauczycielskiego. 
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12.3 Wytyczne dla szkół zawodowych planujących wdrożenie kształcenia modułowego – 
na podstawie przeprowadzonych czynności badawczych 

Znajdujące się w niniejszym podrozdziale wytyczne dla szkół zawodowych planujących wdrożenie kształcenia 
modułowego zostały opracowane na podstawie wyników zrealizowanych badań. Należy je traktować przede 
wszystkim jako rekomendacje i przykłady praktycznych rozwiązań w tym zakresie. W tym miejscu proponujemy 
Czytelnikom zapoznać się również z wytycznymi, które zostały opracowane przez ekspertów w obszarze 
edukacji zawodowej w ramach projektu realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia 
zawodowego”, udostępnionymi na stronie internetowej www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl. Wytyczne te 
odnoszą się do szczegółowych zagadnień prawnych i metodycznych w zakresie wprowadzenia kształcenia 
modułowego do szkół zawodowych i są skierowane m.in. do dyrektorów szkół, nauczycieli, konsultantów  
i doradców metodycznych. 

 

Na podstawie przeprowadzonych czynności badawczych proponujemy procedurę wdrażania kształcenia 
modułowego w szkołach zawodowych podzielić na trzy główne etapy: 

� Etap przygotowania placówki do wdrożenia kształcenia modułowego, 

� Etap wdrażania kształcenia modułowego, 

� Etap monitoringu i ewaluacji. 

 

Etap przygotowania placówki do wdroŜenia kształcenia modułowego 

 

Podmioty kluczowe: dyrektorzy, przedstawiciele organów zarządzających, nauczyciele 

 

Zadania dyrektorów: 

� Zdobycie szczegółowej wiedzy w zakresie koncepcji kształcenia modułowego i zasad jego wdrażania: 
np. udział w dostępnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, korzystanie z publikacji i informacji 
poświęconych tej formie nauki zawodu. 

� Ugruntowanie wiedzy w zakresie kształcenia modułowego: np. kontakt z placówkami 
zaawansowanymi w procesie wdrażania kształcenia modułowego, zapoznanie się z przykładami 
dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, udział w dostępnych 
projektach oferujących kompleksowe wsparcie dla szkół podczas wprowadzania tej formy nauki 
zawodu. 

� Pogłębiona analiza możliwości wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce. W tym celu 
należy przeprowadzić następujące działania: 

o Konsultacje z przedstawicielami organu zarządzającego – przekazanie idei kształcenia 
modułowego oraz jego zalet; diagnoza możliwości uzyskania akceptacji dla wdrożenia 
kształcenia modułowego oraz wsparcia finansowego i doradczego niezbędnych dla procesu 
wprowadzania tej formy nauki zawodu do placówki.  

o Konsultacje z nauczycielami – przekazanie nauczycielom idei kształcenia modułowego oraz 
jego zalet; diagnoza otwartości i chęci zaangażowania kadry pedagogicznej w proces 
wdrażania kształcenia modułowego; zainteresowanie i zachęcenie nauczycieli do pogłębiania 
wiedzy w tym zakresie.  
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o Konsultacje z pracodawcami – zorganizowanie spotkania z pracodawcami współpracującymi  
z placówką w celu: przekazania pracodawcom idei kształcenia modułowego oraz jego zalet; 
zidentyfikowania możliwości uczestnictwa zakładów pracy w procesie kształcenia  
z wykorzystaniem modułowych programów nauczania np. udział pracodawców w tworzeniu 
szkolnych programów nauczania, wsparcie placówki w zakresie tworzenia bazy techno-
dydaktycznej, udział pracodawców w procesie kształcenia (organizowanie praktycznej nauki 
zawodu, współpraca w zakresie udostępnienia szkołom tzw. „praktyków” – osoby uczące  
w szkole, których głównym miejscem zatrudnienia jest zakład pracy).  

� Inicjowanie i nadzorowanie przebiegu przygotowań do wdrożenia kształcenia modułowego – 
zachęcanie stron zaangażowanych w przygotowania do pogłębiania i ugruntowywania wiedzy na 
temat kształcenia modułowego 

 

Zadania przedstawicieli organów zarządzających: 

� Zdobycie szczegółowej wiedzy w zakresie koncepcji kształcenia modułowego i zasad jego wdrażania: 
np. udział w dostępnych szkoleniach, warsztatach, korzystanie z publikacji i informacji poświęconych 
tej formie nauki zawodu. 

� Pogłębiona analiza możliwości wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce – udział  
w konsultacjach z dyrektorami szkół oraz nauczycielami i wspólne określenie możliwości dla 
wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce uwzględniające: możliwości finansowania, 
posiadaną bazę infrastrukturalną i techno-dydaktyczną, zasoby kadrowe, specyfikę placówki i zawodu, 
w jakim planowane jest wdrożenie kształcenia modułowego. 

� Zapewnienie dyrektorom szkół odpowiedniego wsparcia w zakresie finansowania koniecznych 
inwestycji i wyposażenia oraz w zakresie możliwości uzyskania pomocy metodyczno-dydaktycznej.  

 

Zadania nauczycieli: 

� Zdobycie szczegółowej wiedzy w zakresie koncepcji kształcenia modułowego i zasad jego wdrażania: 
np. udział w dostępnych szkoleniach, warsztatach, korzystanie z publikacji i informacji poświęconych 
tej formie nauki zawodu. 

� Pogłębiona analiza możliwości wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce – udział  
w konsultacjach z dyrektorami szkół oraz organami zarządzającymi i wspólne określenie możliwości dla 
wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce uwzględniające: możliwości finansowania, 
posiadaną bazę infrastrukturalną i techno-dydaktyczną, zasoby kadrowe, specyfikę placówki i zawodu, 
w jakim planowane jest wdrożenie kształcenia modułowego. 

 

Zadania wspólne (dyrektor, przedstawiciele organu zarządzającego oraz nauczyciele): 

� Określenie możliwości wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce: Dyrektor wspólnie  
z przedstawicielami organu zarządzającego szkołami oraz nauczycielami powinien określić możliwości 
dla wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce uwzględniające następujące aspekty:  

o możliwości finansowania – określenie możliwych do pozyskania środków finansowych  
z zasobów organu zarządzającego placówką oraz źródeł dodatkowego finansowania  
(np. wynajem pomieszczeń szkolnych, pozyskanie środków unijnych lub udział w innych 
zewnętrznych projektach, współpraca z pracodawcami); określenie zakresu wydatków  
w związku z organizacją kształcenia modułowego (uwzględnienie wydatków na 
przygotowanie infrastruktury szkoły, pozyskanie bazy techno-dydaktycznej, szkolenie 
nauczycieli, przygotowanie szkolnych planów nauczania, a także materiały biurowe). 

o posiadana baza infrastrukturalna i techno-dydaktyczna – określenie posiadanych 
zasobów infrastrukturalnych (liczba posiadanych pracowni szkolnych w kontekście 
podziału na grupy w kształceniu modułowym i funkcjonowania w szkole dwóch różnych 
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sposobów nauczania – modułowego i przedmiotowego); określenie posiadanych 
zasobów techno-dydaktycznych (analiza posiadanego wyposażenia oraz materiałów 
dydaktycznych, uwzględniającego liczbę i jakość); określenie koniecznych inwestycji  
w zakresie infrastruktury (zwiększenie liczby pracowni szkolnych i ich remont); określenie 
koniecznych inwestycji w zakresie bazy techno-dydaktycznej (potrzebny sprzęt oraz 
materiały dydaktyczne umożliwiające łączenie teorii z praktyką, wyposażenie pracowni 
szkolnych); określenie możliwości pozyskania sprzętu oraz materiałów dydaktycznych 
poprzez współpracę z pracodawcami; określenie możliwości wykorzystania zasobów 
zewnętrznych podmiotów (prowadzenie kształcenia w CKP, współpraca z pracodawcami). 

o zasoby kadrowe – określenie otwartości kadry pedagogicznej na nową formę kształcenia 
i możliwości zaangażowania we wdrożenie kształcenia modułowego; analiza kompetencji 
i umiejętności nauczycieli do przygotowania planu nauczania oraz prowadzenia zajęć 
łączących teorię i praktykę; analiza możliwości pozyskania tzw. „praktyków”, czyli osób 
zatrudnionych w zakładach pracy, które prowadziłyby zajęcia na terenie szkoły; 
wyznaczenie „liderów zmian”, czyli najbardziej otwartych i kompetentnych nauczycieli, 
którzy odpowiadaliby za proces wdrażania kształcenia modułowego w placówce. 

o specyfika placówki – w przypadku zespołów szkół, gdzie funkcjonuje szkoła policealna 
warto rozważyć wprowadzenie kształcenia modułowego najpierw w tego typu placówce 
ze względu na mniejsze trudności organizacyjne – w szkole policealnej nie ma 
konieczności łączenia modułowo realizowanego kształcenia zawodowego  
z przedmiotowym kształceniem ogólnym. Szkoły lub zespoły szkół nieposiadające 
placówki kształcenia policealnego, mogą rozważyć poszerzenie oferty kształcenia o taki 
typ wraz z wprowadzeniem nauczania w oparciu modułowe programy. 

o zawód – warto rozpocząć wdrażanie kształcenia modułowego od jednego wybranego 
zawodu, w którym szkoła posiada najlepszą bazę dydaktyczną i kadrową. Wykorzystanie 
potencjału, jakim dysponuje placówka, umożliwi zmniejszenie nakładów finansowych, 
jakie powinna ona ponieść na przygotowanie się do wdrożenia nowej formy nauki 
zawodu.  

� Opracowanie na potrzeby szkoły planu wdrażania kształcenia modułowego – w efekcie określenia 
możliwości wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce warto rozważyć opracowanie planu 
wdrażania kształcenia modułowego. Plan powinien obejmować: 

o określenie w jakim zakresie zostanie rozpoczęte kształcenie (w jakim zawodzie, w ilu 
oddziałach, ilu nauczycieli będzie zaangażowanych w kształcenie), 

o wskazanie kolejno podejmowanych czynności wraz z określeniem perspektywy czasowej, 

o wskazanie potrzebnych inwestycji dla prawidłowego wdrożenia kształcenia modułowego, 

o wskazanie źródeł finansowania koniecznych inwestycji, 

o wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności. 

Plan ten powinien być dostępny dla wszystkich zaangażowanych stron, a nadzór nad jego wykonaniem 
należy powierzyć dyrektorowi placówki. 

� Promocja kształcenia modułowego wśród lokalnych pracodawców i w lokalnym środowisku: 

o organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych poświęconych stricte tematyce kształcenia 
zawodowego, w tym modułowego obejmujących zarówno pracodawców współpracujących, 
jak i niewspółpracujących ze szkołami. Inicjatorem takich spotkań mógłby być organ 
zarządzający, w celu integracji środowiska pracodawców z dyrektorami oraz nauczycielami  
z podległych placówek. Tematyka tych spotkań powinna obejmować nie tylko promocję 
kształcenia modułowego, ale ogólnie kształcenia zawodowego. 

o informowanie o kształceniu modułowym i zawodowym przy okazji lokalnie odbywających się 
inicjatyw, spotkań, imprez z udziałem pracodawców. 
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o umieszczenie informacji na temat kształcenia modułowego na lokalnych portalach 
internetowych. 

o publikacja artykułów w lokalnej prasie. 

 

PROMOCJA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO – CO NALEŻY KOMUNIKOWAĆ? 
� Czym jest kształcenie modułowe – przekazywanie podstawowych informacji, wyróżników tej formy 

nauki zawodu poprzez porównanie do kształcenia przedmiotowego. 
� Kto jest zaangażowany w kształcenie modułowe – informowanie o konieczności zaangażowania się  

w kształcenie modułowe takich podmiotów jak: przedstawiciele organów zarządzających, dyrektorzy, 
nauczyciele, pracodawcy, uczniowie i ich rodzice. Współpraca i aktywny udział w organizacji  
i przebiegu procesu dydaktycznego tych grup gwarantuje zwiększenie jakości i efektywności 
kształcenia modułowego. 

� Jakie są zalety kształcenia modułowego – podkreślanie mocnych stron i jednocześnie wyróżników tej 
formy nauki zawodu, jak: 

o połączenie teorii z praktyką, 
o kształcenie zbliżone do warunków pracy – uczeń wykonuje zadania zawodowe, 
o elastyczność – możliwość modyfikowania i dostosowywania treści kształcenia do potrzeb 

rynku pracy, 
o uwzględnia oczekiwania pracodawców – treści kształcenia dostosowane są do potrzeb 

gospodarki, 
o zwiększenie zaangażowania ucznia – m.in. poprzez pracę w mniejszych grupach, zwiększenie 

praktyki, indywidualne podejście do ucznia, kształcenie przyjazne dla ucznia, 
o zwiększona skuteczność i efektywność kształcenia – zwiększone odsetki zdających egzaminy 

zawodowe, lepsze przygotowanie ucznia do potrzeb rynku pracy. 
� Jakie są efekty kształcenia modułowego: 

o lepsze przygotowanie do pracy zawodowej poprzez kształtowanie praktycznych umiejętności, 
a nie tylko teoretycznej wiedzy, 

o wyższa zdawalność egzaminów zawodowych, 
o kształcenie profesjonalnych kadr na potrzeby rynku pracy. 

� Przykłady „dobrych praktyk”, modelowych placówek, gdzie wdrożono kształcenie modułowe 

 

DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI ZEWNĘTRZNEGO WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ INSTYTUCJE SYSTEMU OŚWIATY: 

� Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU): 

o Działania informacyjno-promocyjne: baza informacji na temat kształcenia modułowego 
dostępna na stronie internetowej www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl; organizowanie 
szkoleń, konferencji; przygotowywanie materiałów promujących kształcenie modułowe. 

o  Działania metodyczno-dydaktyczne w zakresie kształcenia modułowego: udostępnianie 
materiałów dydaktycznych na potrzeby tworzenia szkolnych programów nauczania; 
udostępnianie opracowanych programów nauczania w zawodach oraz pakietów 
edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli; udostępnianie poradników zawierających 
szczegółowe wytyczne dla szkół planujących wdrażanie kształcenia modułowego. 

o Działania metodyczno-dydaktyczne w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej: 
organizowanie szkoleń. 

� Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu: 

o Działania informacyjno-promocyjne: propagowanie kształcenia modułowego wśród szkół  
z podregionu radomskiego; współtwórca i koordynator działań Polskiej Sieci Kształcenia 
Modułowego (PSKM). 

o Działania metodyczno-dydaktyczne: opracowywanie programów nauczania oraz pakietów 
edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli; przygotowywanie publikacji dotyczących kształcenia 
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modułowego. 

� Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 

o Działania informacyjno-promocyjne: propagowanie kształcenia modułowego wśród szkół; 
współtwórca działań Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (PSKM). 

o Działania metodyczno-dydaktyczne: opracowywanie programów nauczania oraz pakietów 
edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli; przygotowywanie publikacji dotyczących kształcenia 
modułowego. 

� Mazowieckie Kuratorium Oświaty: 

o Działania informacyjno-promocyjne: patronat kuratora oświaty nad wszelkimi działaniami 
promującymi ideę kształcenia modułowego. 

o Działania metodyczno-dydaktyczne: udostępnianie materiałów dydaktycznych na potrzeby 
tworzenia szkolnych programów nauczania; udostępnianie opracowanych programów 
nauczania w zawodach oraz pakietów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli. 

� Placówki doskonalenia nauczycieli – oferta szkoleniowa 

 

Etap wdraŜania kształcenia modułowego: 

 

Podmioty kluczowe: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, pracodawcy 

 

Zadania dyrektorów: 

� Dyrektor pełni rolę osoby nadzorującej, monitorującej działania związane z wdrażaniem kształcenia 
modułowego. 

� Ugruntowanie wiedzy w zakresie kształcenia modułowego: np. kontakt z placówkami 
zaawansowanymi we wdrażaniu kształcenia modułowego, zapoznanie się z przykładami dobrych 
praktyk i rozwiązań w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, udział w dostępnych projektach 
oferujących kompleksowe wsparcie dla szkół podczas wprowadzania tej formy nauki zawodu. 

� Wyznaczenie nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie szkolnego programu nauczania –  
w przygotowanie modułowego programu nauczania powinni być zaangażowani najbardziej otwarci  
i jednocześnie kompetentni przedstawiciele grona pedagogicznego. Należy mieć również na uwadze, 
by były to osoby, które będą współpracować ze sobą, w celu uniknięcia powtarzalności treści 
kształcenia w kolejnych jednostkach modułowych lub modułach. Warto rozważyć zaangażowanie  
w przygotowanie programu nauczania kilku przedstawicieli grona pedagogicznego – każda osoba 
opracowuje określony zasób materiału, w którym czuje się kompetentna i którym jest zainteresowana. 

� Nadzór nad przygotowaniem szkolnego programu nauczania – konsultacja i weryfikacja 
przygotowanych przez nauczycieli programów, pod kątem zgodności z realizacją podstaw 
programowych kształcenia w zawodzie oraz możliwości realizacyjnych. 

 

Zadania nauczycieli: 

� Nauczyciele pełnią rolę osób odpowiedzialnych za praktyczną realizację wdrażania kształcenia 
modułowego. W celu zachęcenia kadry pedagogicznej do zaangażowania się w etap organizacji 
procesu dydaktycznego należy podawać przykłady dobrych praktyk, pokazujących zwiększenie jakości  
i efektywności kształcenia. W argumentacji warto również poruszyć kwestie zwiększenia 
zaangażowania uczniów i lepszych osiągnięć. Należy również podkreślać ogólne zalety kształcenia 
modułowego, a także zachęcać nauczycieli do własnego rozwoju zawodowego – możliwość wpływu na 
treści kształcenia, tworzenia autorskich programów nauczania, zdobycia nowych umiejętności  
i doświadczeń. Rozwiązaniem zachęcającym nauczycieli do udziału w kształceniu modułowym mogą 
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być certyfikaty lub inne dokumenty, które mogą być wykorzystane w procedurze awansu 
nauczycielskiego. 

� Ugruntowanie wiedzy w zakresie kształcenia modułowego: np. kontakt z placówkami 
zaawansowanymi we wdrażanie kształcenia modułowego, zapoznanie się z przykładami dobrych 
praktyk i rozwiązań w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, udział w dostępnych projektach 
oferujących kompleksowe wsparcie dla szkół podczas wprowadzania tej formy nauki zawodu. 

� Przygotowanie szkolnego programu nauczania:  
o Rekomendujemy na początku zapoznanie się z dostępnymi modułowymi programami 

nauczania dystrybuowanymi przez KOWEZiU lub kuratoria oświaty. Programy te można 
wykorzystać w całości, zmodyfikować do potrzeb placówki lub wykorzystać jako podbudowę 
do stworzenia autorskiego programu nauczania. Należy tutaj zaznaczyć, że dostępność 
gotowych programów nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe obowiązujące od  
1 września 2012 roku jest jeszcze ograniczona, gdyż są one w opracowywaniu lub czekają na 
zatwierdzenie.  

o W przypadku podjęcia decyzji o stworzeniu autorskiego programu nauczania należy dokładnie 
zapoznać się z dostępną literaturą tematyczną. Rekomendujemy włączenie w proces 
tworzenia programu pracodawców – konsultowanie treści kształcenia, zakładanych efektów 
kształcenia. Warto również rozważyć konsultację programu nauczania z ekspertami  
w zakresie kształcenia modułowego (oferta dostępnego wsparcia została omówiona w tabeli 
powyżej). 

o Według znowelizowanych podstaw programowych, zwiększy się udział nauczyciela  
w tworzeniu programu nauczania. Nowe gotowe programy nauczania w zawodzie nie będą 
już zawierały pełnego opracowania przebiegu kształcenia. Pedagog będzie musiał je uzupełnić  
o własny zestaw ćwiczeń. Ma to zwiększyć zaangażowanie nauczycieli w proces tworzenia 
programów nauczania i aktywnego wpływu na przekazywane treści kształcenia. 

o Podczas opracowywania programu nauczania należy zwrócić uwagę na to, by był on zgodny  
z określonymi wymaganiami formalnymi. Od strony praktycznej zaś na dostosowanie zasobu 
przekazywanego materiału do przeznaczonych na to godzin w programie nauczania. 
Zagrożeniem jest tutaj przeładowanie programu nauczania treściami kształcenia, prowadzące 
w efekcie do trudności ze zrealizowaniem tego materiału podczas zajęć. 

o Warto rozważyć zaangażowanie w przygotowanie programu nauczania kilku przedstawicieli 
grona pedagogicznego – każda osoba opracowuje określony zasób materiału, w którym czuje 
się kompetentna i którym jest zainteresowana. Nauczyciele współtworzący program 
nauczania powinni ze sobą współpracować w celu uniknięcia powtarzalności treści kształcenia 
w kolejnych jednostkach modułowych lub modułach. 

� Prowadzenie zajęć w oparciu o modułowe programy nauczania – nauczyciele powinni przede 
wszystkim zwrócić uwagę na zachowanie proporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym  
i praktycznym, by uniknąć sytuacji, gdy teoria zdominuje proces nauczania. 
 

Zadania wspólne (dyrektorzy i nauczyciele): 

� Przygotowanie planu zajęć – jest to jedno z największych wyzwań organizacyjnych, stojących przed 
przedstawicielami szkół. Należy poświęcić na ten element procesu wdrażania kształcenia modułowego 
odpowiednią ilość czasu, by uwzględnić wszelkie możliwe trudności. Przygotowując plan zajęć należy 
wziąć pod uwagę przede wszystkim: funkcjonowanie w placówce dwóch różnych form kształcenia; 
łączenie zajęć zawodowych prowadzonych w oparciu o modułowy program nauczania z zajęciami 
ogólnymi realizowanymi w oparciu o przedmiotowy program; konieczność podziału na grupy uczniów 
kształconych modułowo; konieczność zapewnienia zastępstw w przypadku absencji nauczycieli; 
mniejsza dyspozycyjność nauczycieli podczas realizacji jednostki modułowej, zaś zwiększona po jej 
zakończeniu; rozliczanie nauczycieli z pensum w ujęciu kilkumiesięcznym lub rocznym. Warto rozważyć 
pogrupowanie zajęć w bloki – w ciągu jednego lub dwóch dni uczniowie realizują tylko zajęcia ogólne, 
zaś w pozostałe dni tygodnia w blokach kilkugodzinnych realizują zajęcia zawodowe. 
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� Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych dla przyszłych uczniów i ich rodziców – zapoznanie 
szczegółowo kandydatów i ich rodziców z ideą kształcenia modułowego i jego zaletami. 

� Organizacja spotkań informacyjnych dla osób rozpoczynających naukę w oparciu o modułowe 
programy nauczania – zapoznanie szczegółowo na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców  
z przebiegiem kształcenia i jego organizacją. Należy się przy tym dokładnie upewnić, że przekazywane 
informacje zostały zrozumiane i przyswojone przez uczniów. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie 
tzw. pakietów edukacyjnych dla uczniów, które powinny zawierać wszelkie istotne z punktu widzenia 
ucznia informacje dotyczące ścieżki kształcenia. Kształcenie modułowe należy przedstawiać jako 
przyjazne dla ucznia, kładąc nacisk na informowanie go, jakie umiejętności uzyska.   

 

Zadania uczniów i rodziców: 

� Ugruntowanie wiedzy w zakresie kształcenia modułowego;  

� Zapoznanie się z otrzymanymi materiałami dotyczącymi kształcenia modułowego, w tym  
z przebiegiem kształcenia, jego organizacją i efektami (jakie umiejętności uzyska uczeń po 
zakończeniu nauki). 

 

Zadania pracodawców: 

� Wsparcie szkół pod względem wyposażenia w sprzęt, pomoce i materiały dydaktyczne; 

� Konsultowanie szkolnego programu nauczania, przekazywanych treści kształcenia, oczekiwanych 
efektów nauczania; 

� Włączenie się w proces dydaktyczny – udział przedstawicieli pracodawców w przekazywaniu wiedzy 
praktycznej, nie tylko w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu; 

� Otwartość na współpracę ze szkołą w zakresie udostępniania sprzętu, materiałów 
wykorzystywanych w zakładzie pracy, organizowania wycieczek dydaktycznych do zakładu pracy, 

dodatkowych szkoleń czy pokazów.  

 

Etap monitoringu i ewaluacji: 

 

Podmioty kluczowe: dyrektorzy, nauczyciele, nadzór pedagogiczny 

 

Początek wdrażania kształcenia modułowego należy traktować jako eksperyment pozwalający na zdobycie 
doświadczeń i zweryfikowanie zastosowanych rozwiązań. Oznacza to, że wdrażanie kształcenia modułowego 
powinno być stale monitorowane i nadzorowane, by obserwować jego efekty i korygować wszelkie trudności, 
problemy i niedociągnięcia. W proces ten powinien być zaangażowany dyrektor jako osoba nadzorująca, jak 
również nauczyciele, jako osoby realizujące modułowy program nauczania w praktyce.  

 

Zadania dyrektorów: 

� Organizowanie cyklicznych spotkań z nauczycielami, na których mogliby oni zgłaszać uwagi dotyczące 
realizacji procesu kształcenia, a także postulować konieczne zmiany w zakresie organizacji procesu 
dydaktycznego.  

� Cykliczna analiza wyników kształcenia uczniów, by śledzić ich rozwój i postępy w nauce. 

� Wspieranie grona pedagogicznego w zakresie wszelkich trudności napotykanych w procesie 
kształcenia w oparciu o programy modułowe. 

� Prowadzenie nadzoru wewnętrznego zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Formy nadzoru wewnętrznego to: 
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o ewaluacja wewnętrzna – przeprowadza ją dyrektor we współpracy z innymi nauczycielami 
zajmującymi stanowiska kierownicze, a wyniki ewaluacji wykorzystuje do doskonalenia jakości 
pracy szkoły/placówki (może odnosić się do wszystkich lub wybranych wymagań lub do 
innych zagadnień uznanych w szkole/placówce za istotne w jej działalności), 

o kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki, 

o wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 
� organizowanie szkoleń i narad, 
� motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 
� przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. 
W tym celu dyrektor m. in. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia lub korzysta z innych 
dostępnych sposobów gromadzenia danych w procesie ewaluacji. 

 

Zadania nauczycieli: 

� Bieżące zgłaszanie wszelkich uwag, trudności i problemów związanych z realizacją procesu kształcenia 
i jego organizacją. 

� Cykliczna analiza wyników kształcenia uczniów, by śledzić ich rozwój i postępy w nauce. 

� Bieżąca ewaluacja programu nauczania pod kątem realizowanych treści oraz efektywności 
kształcenia. 
 

Zadania wspólne (dyrektorów i nauczycieli): 

� Na koniec cyklu kształcenia powinna zostać przeprowadzona analiza skuteczności i efektywności 
kształcenia obejmująca następujące elementy: 

o ewaluacja zrealizowanego programu nauczania w stosunku do zakładanego,  
o analiza przeprowadzonych zmian w programie nauczania z uzasadnieniem, 
o analiza wyników uzyskiwanych przez uczniów w trakcie nauki, 
o analiza zdawalności egzaminów zewnętrznych, 
o określenie stopnia realizowalności zakładanych efektów programu kształcenia (jakie 

umiejętności uzyskali uczniowie). 

� Zestawienie poglądowo wyników przeprowadzonych analiz z wynikami kształcenia 
przedmiotowego, jeżeli jest takie prowadzone w placówce dla danego zawodu. 

 

METODY ZBIERANIA DANYCH W EWALUACJI
25

: 

� ankieta – stosowana jest, gdy zamierza się pozyskać wiedzę od dużej grupy osób (poznać ich opinie, 
poruszyć drażliwy temat). Tworząc ankietę (kwestionariusz ankiety), trzeba pamiętać o poprawności 
formułowania pytań, rodzaju pytań (otwarte, zamknięte, półotwarte), konstrukcji kwestionariusza 
(wstęp, rozwinięcie, zakończenie), instrukcji dla respondenta; 

� obserwacja – stosując to narzędzie, należy postawić pytania badawcze: co będzie obserwowane, czy 
obserwacja będzie jawna czy ukryta; przemyśleć, jak to będzie odebrane, kiedy będzie prowadzona. 
Warto sporządzać notatki (wyłącznie opis bez własnej interpretacji, wniosków); 

� wywiad – przeprowadzenie wywiadu musi być poprzedzone refleksją, a nawet opracowaniem 
scenariusza wywiadu koncentrującego się wokół ewaluowanego problemu; 

� analiza dokumentów (sprawozdania, protokoły, dzienniki lekcyjne, prace pisemne, opinie, 
świadectwa, opracowania liczbowe, wyniki klasyfikacji, egzaminów, frekwencji itp.) to punkt wyjścia 
do zbierania innych danych lub uzupełnienie informacji uzyskanych z innych źródeł (jest koniecznym 
uzupełnieniem innych metod, zawsze powinna być planowana). 

                                                 
25 Źródło: Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego. Poradnik dla dyrektora szkoły i placówki oświatowej, dz. cyt., s. 92. 
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PODMIOTY OBJĘTE EWALUACJĄ: 

� Uczniowie – np. ankiety oceniające realizację zajęć i nauczyciela na koniec każdego modułu; analiza 
bieżąca wyników w nauce (dzienniki lekcyjne, prace pisemne, opinie, świadectwa, wyniki frekwencji, 
wyniki sprawdzianów wewnętrznych); 

� Nauczyciele – np. obserwacja zajęć przez dyrektora szkoły lub nauczycieli zajmujących kierownicze 
stanowiska; 

� Pracodawcy – np. ankiety lub wywiady z pracodawcami, u których odbywała się praktyczna nauka 
zawodu. 

 
Dla sprawdzenia efektywności kształcenia istotny jest również monitoring losów absolwentów, którzy 
ukończyli kształcenie modułowe, w zestawieniu do losów absolwentów, którzy ukończyli kształcenie 
przedmiotowe. W obszarze tym należy rozważyć następujące działania: 

o na poziomie szkoły:  
� realizacja cyklicznych ankiet wśród absolwentów np. wysyłanych drogą mailową lub 

pocztową, dotyczących ich sytuacji zawodowej. Badaniem objęte powinny zostać 
zarówno osoby kształcące się modułowo, jak i w systemie przedmiotowym. Istotne 
jest, by podczas procesu edukacyjnego ugruntowywać w uczniach potrzebę 
informowania szkoły o dalszej sytuacji edukacyjnej i zawodowej, tak by uzyskiwać jak 
największy zwrot odpowiedzi na wysłane ankiety. Trzeba wskazywać uczniom cele 
takiego monitoringu i podkreślać korzyści, jakie przynosi dla ulepszania oferty 
kształcenia. Przed zakończeniem przez ucznia edukacji należy stworzyć bazę adresów 
e-mail i pocztowych, wraz z poinformowaniem uczniów o możliwości otrzymania 
krótkiej ankiety. Monitoring absolwentów powinien odbywać się corocznie, 
uwzględniając sytuację kolejnych roczników opuszczających placówkę. Podmiot 
odpowiedzialny: dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły.  

� powołanie biura karier dla absolwentów – W prowadzenie takiej inicjatywy mogliby 
zaangażować się uczniowie i absolwenci, przy patronacie dyrektora szkoły  
i nauczycieli. Biuro to mogłoby się zajmować utrzymywaniem bieżących kontaktów  
z absolwentami, prowadzeniem i analizowaniem badań ankietowych, prowadzeniem 
rozmów z osobami, które zakończyły edukację. Jednocześnie uczniowie mogliby się 
zaangażować w pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, czy też 
promocję placówki szkolnej w lokalnym środowisku. 

o na poziomie województwa: realizacja badania ilościowego na reprezentatywnej próbie 
absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa mazowieckiego 
(N=1000). Aby zapewnić możliwość porównania pomiędzy kształceniem modułowym  
i przedmiotowym powinna być zapewniona stosowna wielkość podpróby uczniów 
kształcących się w z wykorzystaniem modułowych programów nauczania (minimum 100 
osób). Podmiot odpowiedzialny: instytucje szczebla wojewódzkiego odpowiedzialne za 
badania w obszarze edukacji i rynku pracy np.  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

26
.  

 
 
Jakość i efektywność kształcenia modułowego potwierdza również nadzór pedagogiczny wykonywany przez 
kuratorium oświaty. 

 

                                                 
26 Należy w tym miejscu dodać, iż opracowanie narzędzi do monitorowania losów absolwentów jest celem aplikacyjnym projektu „Badanie 
losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” realizowanego przez Laboratorium 
Badań Społecznych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Badanie zostanie zakończone w pierwszym półroczu 2013 roku. 
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Zadania nadzoru pedagogicznego: 

� Prowadzenie ewaluacji zewnętrznej zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Do obszarów ewaluacji zewnętrznej 
należą: 

o efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkoły/placówki, 

o procesy zachodzące w szkole/placówce, 
o funkcjonowanie szkoły/placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie 

współpracy z rodzicami uczniów, 
o zarządzanie szkołą/placówką. 

Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: 
o zbieranie i analizowanie informacji o obszarach poddanych ewaluacji zewnętrznej, 
o ustalanie poziomu spełniania wymagań przez szkołę/placówkę w poszczególnych obszarach. 

 

12.4 Wnioski i rekomendacje metodologiczne w zakresie dalszych badań 

Należy podkreślić, że niniejszy projekt badawczy miał ogromne znaczenie, gdyż nie zidentyfikowano innych 
badań poruszających tematykę kształcenia modułowego w województwie mazowieckim. Trudno również 
znaleźć projekty badawcze w tym obszarze odnoszące się do Polski, czy też innych województw. Badanie 
stanu wdrażania kształcenia modułowego na Mazowszu było zatem badaniem pionierskim i eksplorującym 
ten obszar badawczy. Należy zatem zadbać o kontynuację tego typu inicjatyw, gdyż są one również formą 
promocji kształcenia modułowego.  

Przeprowadzone badanie pokazało, że zastosowane metody i techniki badań jakościowych okazały się 
skuteczne. Zakładaną rolę spełniła również metoda „case study”, która dała pełny obraz kształcenia 
modułowego w szkole. Ze względu na ograniczoną populację szkół wdrażających kształcenie modułowe  
w województwie mazowieckim trudno jednak kontynuować badania z wykorzystaniem tej metody.  
W kontekście projektowania przyszłych badań tego obszaru należy natomiast rozważyć następujące działania: 

� rozszerzenie badań na inne grupy zaangażowane we wdrażanie kształcenia modułowego.  
W kontekście małej liczby szkół wdrażających kształcenie modułowe i dokładnym zbadaniu w obecnym 
projekcie sytuacji tych szkół, konieczne jest rozszerzenie badań na inne grupy zaangażowane we 
wdrażanie kształcenia modułowego. Znaczenie włączenia innych grup w obszar badań znajduje 
uzasadnienie w uzyskanych wynikach. Brakowało w nich odniesienia do problemu ze strony organów 
zarządzających szkołami, a także odniesienia do szerszego kontekstu wiedzy dyrektorów, czy też 
przedsiębiorców na temat kształcenia modułowego. W związku z tym należy rozważyć objęcie 
badaniami następujących grup istotnych dla wdrażania kształcenia modułowego: 

o Dyrektorzy szkół niewdrażających kształcenia modułowego – ważne jest by opinie  
i motywacje dyrektorów szkół, którzy zdecydowali się na wdrożenie kształcenia modułowego, 
odnieść do opinii i stanu wiedzy dyrektorów pozostałych placówek. Szczególnie jest to ważne 
w sytuacji, gdy zdecydowana większość szkół nie prowadzi tego kształcenia. Należy poznać nie 
tylko motywacje do wdrożenia, ale również ogólny stan wiedzy na temat kształcenia 
modułowego, planów z nim związanych i posiadanych opinii wśród dyrektorów mazowieckich 
szkół. Należy rozważyć przeprowadzenie tych badań z wykorzystaniem metody ilościowej – 
wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym CATI. 

o Przedsiębiorcy – warto rozważyć włączenie do badań również grupy przedsiębiorców. 
Tematyka kształcenia modułowego była poruszana podczas realizacji niezależnych badań 
jakościowych dotyczących współpracy pracodawców ze szkołami, a także przebiegu 
kształcenia młodocianych pracowników, jednak obszar ten nie należał do głównego celu 
powyższych badań. Warto rozważyć przeprowadzenie wywiadów ilościowych, przy okazji 
badań realizowanych w tej grupie by uzyskać ilościowy obraz wiedzy i zainteresowania tą 
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formą kształcenia wśród pracodawców. Dodatkowo należałoby przeprowadzić badania 
jakościowe poświęcone tylko temu obszarowi. Warto rozważyć tutaj zarówno pogłębione 
wywiady indywidualne (IDI), które należałoby przeprowadzić z pracodawcami 
współpracującymi już ze szkołami oraz grupy dyskusyjne (FGI) z elementami warsztatowymi 
dla pracodawców niewspółpracujących ze szkołami. Elementy warsztatowe służyłyby 
pogłębionej dyskusji i właściwemu zrozumieniu idei kształcenia modułowego wśród 
przedsiębiorców. Warto podkreślić, że wszelkie badania w grupie przedsiębiorców mogłyby 
też służyć jako działania promujące kształcenie modułowe, szczególnie że stan wiedzy  
i zaangażowania tej grupy jest bardzo niski i każda inicjatywa będzie tutaj miała znaczenie dla 
zmiany tej sytuacji. 

o Przedstawiciele organów zarządzających – w obecnym badaniu zdecydowanie zabrakło 
perspektywy organów zarządzających szkołami, gdyż to od ich przychylności zależy podjęcie 
wdrażania kształcenia modułowego w szkołach. Szczególnie ważna jest rola organów 
zarządzających w zakresie finansowania tego kształcenia i wsparcia dla przedstawicieli szkół. 
Należy również uwzględnić tę grupę w przyszłych badaniach. W przypadku przedstawicieli 
organów zarządzających warto rozważyć zastosowanie badań jakościowych, które powinny 
być zrealizowane zarówno wśród organów zarządzających placówkami wdrażającymi 
kształcenie modułowe, jak również wśród tych, gdzie żadna z zarządzanych placówek nie 
prowadzi takiego kształcenia.  

� rozszerzenie badań o elementy ilościowe – warto rozważyć przeprowadzenie badań ilościowych 
wśród dyrektorów szkół i pracodawców. Badania te wniosłyby informacje na temat ogólnego stanu 
wiedzy, zainteresowania i poglądów na temat kształcenia modułowego w badanych społecznościach.  

 

W przypadku badań w szkołach wdrażających kształcenie modułowe warto jeszcze rozważyć zastosowanie 
metody  „obserwacji uczestniczącej” – połączone z wywiadami z elementami etnografii wizytacje, 
„semihospitacje” zajęć prowadzonych w ramach programów modułowych w celu identyfikacji realnych 
problemów, jakie pojawiają się podczas przebiegu procesu dydaktycznego, głównie w obszarze integracji teorii 
z praktyką. Rozwiązanie to znajduje szczególnie uzasadnienie wobec rozbieżnych niekiedy opinii przedstawicieli 
szkół i uczniów, którzy wielokrotnie krytykowali przebieg zajęć. 

 

Projektując przyszłe badania kształcenia modułowego warto wziąć pod uwagę następujące wstępne założenia 
metodologiczne: 

���� Dyrektorzy szkół - wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym CATI (próba minimum 100 
wywiadów) - próba losowa szkół, losowana z warstw ze względu na typ szkoły i subregion;  

���� Przedsiębiorcy - wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym CATI (próba 400 – 600 
wywiadów) realizowany na próbie losowej z warstw ze względu na wielkość firmy, branżę oraz 
subregion; 

���� Przedsiębiorcy – indywidualne wywiady pogłębione IDI (próba minimum 5 wywiadów w subregionie) 
próba celowa przedsiębiorców współpracujących ze szkołami; 

���� Przedsiębiorcy – grupy dyskusyjne FGI z elementami warsztatowymi (próba minimum 1 FGI w 
subregionie), próba celowa przedsiębiorców niewspółpracujących ze szkołami; 

���� Przedstawiciele organów zarządzających – indywidualne wywiady pogłębione IDI (próba minimum 2-3 
wywiady w subregionie) próba celowa przedstawicieli organów zarządzających szkołami, które nie 
wdrażają kształcenia modułowego; 

���� Przedstawiciele organów zarządzających – indywidualne wywiady IDI (próba wyczerpująca w całym 
województwie), próba celowa przedstawicieli organów zarządzających szkołami, które wdrażają 
kształcenie modułowe. 
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Korzystając z doświadczeń niniejszego projektu istotne jest, by zespół badawczy posiadał szczegółową wiedzę 
na temat koncepcji kształcenia modułowego, by w sposób jasny i zrozumiały przedstawiać ją respondentom, 
biorącym udział w badaniach. 

 

Projektując kolejne badania warto mieć na uwadze, by przeprowadzone zostały w odstępie co najmniej 2-3 lat 
od wdrożenia reformy kształcenia zawodowego. Reforma ta zdaniem ekspertów daje podstawy i możliwości do 
wprowadzenia kształcenia modułowego. Warto zatem zbadać jej wpływ na stan kształcenia modułowego  
w odstępie czasowym, który pozwoli przedstawicielom szkół na dobre zapoznanie się z wprowadzonymi 
zmianami i podjęcie ewentualnej decyzji o wprowadzeniu kształcenia modułowego.  

 

13 STRESZCZENIE RAPORTU 

Niniejszy raport prezentuje wyniki przeprowadzonych badań dotyczących kształcenia modułowego jako nowej 
formy nauki zawodu, będących częścią projektu badawczego realizowanego w ramach Modułu Formy nauki 

zawodu na potrzeby projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II”. Projekt ten 
realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  
i jakości szkolnictwa zawodowego. 
 
Celem głównym badania kształcenia modułowego było pozyskanie wiedzy na temat nauki zawodu 
prowadzonej w tej formie na Mazowszu. Celem szczegółowym zaś była diagnoza stanu wdrażania kształcenia 
modułowego w kształceniu zawodowym w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych dla młodzieży 
(zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające, szkoły policealne) województwa 
mazowieckiego, w tym motywacji i barier do stosowania tej formy kształcenia. 
 

Kształcenie modułowe jako jedna z form nauki zawodu jest specyficzną formułą dydaktyczną charakteryzującą 
się podziałem treści kształcenia w zawodzie na moduły (nie występuje tu ujęcie przedmiotowe), stanowiące 
odrębne jednostki kształcenia, łączące w sobie naukę praktycznych umiejętności oraz pozyskiwanie niezbędnej 
wiedzy teoretycznej. Pozwala to na dużą elastyczność w procesie kształcenia, w tym nabywanie  
i potwierdzanie kolejnych kwalifikacji zawodowych także po wcześniejszym przerwaniu nauki, bądź też 
nabywanie jedynie części, poszukiwanych na rynku pracy, kwalifikacji w danym zawodzie. 

 

Nota metodologiczna 

 

Badanie kształcenia modułowego odbywało się metodą „studiów przypadku” (case study). Zostało 
zrealizowane w 12 szkołach prowadzących nauczanie w oparciu o programy modułowe oraz 3 szkołach 
przygotowujących się do wdrożenia tego rozwiązania. Badanie przeprowadzono na terenie pięciu subregionów: 
warszawskiego (9 case study), radomskiego (3 case study), ostrołęckiego (1 case study), płockiego (1 case 
study) oraz ciechanowskiego (1 case study). 

W ramach każdego studium przypadku zastosowano następujące techniki badawcze: 

� wywiad pogłębiony (IDI) z dyrektorem placówki – zrealizowano 15 IDI; 

� wywiad pogłębiony (IDI) z nauczycielami/instruktorami bezpośrednio zaangażowanymi  
w prowadzenie kształcenia modułowego – przebadano 43 nauczycieli w następującym układzie:  
18 IDI, 2 diady oraz 7 triad; 

� wywiady grupowe (FGI) z uczniami uczestniczącymi w kształceniu modułowym – zrealizowano  
15 FGI; 
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� analiza dokumentów związanych z wdrażaniem kształcenia modułowego w szkole zawodowej – 
m.in. programy kształcenia, plany organizacyjne i finansowe. 

 

Dodatkowo zrealizowano 6 telefonicznych wywiadów pogłębionych (ITI) z ekspertami zajmującymi się tematyką 
kształcenia modułowego, wybranymi w porozumieniu z Zamawiającym.  

 

Stan wdrażania kształcenia modułowego w Polsce i województwie mazowieckim 

 

Stan wdrażania kształcenia modułowego w Polsce trudno poddać jednoznacznej ocenie. Brakuje bowiem 
dostępnych aktualnych i pełnych baz lub danych dotyczących szkół wdrażających kształcenie modułowe. Nie 
zidentyfikowano jednej instytucji, która systemowo gromadziłaby informacje na temat prowadzenia przez 
szkoły kształcenia modułowego. Fragmentarycznych informacji dostarczają badania zrealizowane na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i dane zgromadzone przez KOWEZiU, które dotyczą 2010 roku.  

Można szacować, że w całej Polsce kształci w oparciu o modułowe programy nauczania co dziesiąta placówka 
kształcenia zawodowego dla młodzieży. Podobnie wygląda sytuacja w województwie mazowieckim.  
Na podstawie badań zrealizowanych na potrzeby niniejszego projektu można szacować, że na Mazowszu 
kształcenie modułowe wdraża również co dziesiąta placówka kształcenia zawodowego dla młodzieży.    

W skali Polski programy modułowe realizowane są najczęściej w następujących kierunkach: 

� elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczny; 

� gastronomia i produkcja spożywcza; 

� mechaniczny 

� ekonomiczno-finansowo-biurowy, 

� budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane. 

Typy szkół, w których wdraża się najczęściej kształcenie modułowe to szkoły policealne, a także technika. 
Województwa, w których według ekspertów najlepiej rozwija się nauczanie zawodu z wykorzystaniem 
programów modułowych to: śląskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, pomorskie i warmińsko-
mazurskie.  

Przyczyn małej popularności kształcenia modułowego jest wiele. Generalnie kształcenie modułowe oceniane 
jest jako droższe i elitarne, przede wszystkim ze względu na konieczność posiadania odpowiedniej bazy 
techno-dydaktycznej. Finansowanie zaś tego kształcenia wymaga przychylności organów prowadzących 
placówki.  

 

W województwie mazowieckim kształcenie modułowe rozwinęło się przede wszystkim w dwóch 
subregionach: warszawskim (Warszawa) oraz radomskim (Radom). Badane szkoły kształciły modułowo 
głównie w takich zawodach jak: technik informatyk, technik elektryk, technik mechatronik i technik 
budownictwa. Na Mazowszu kształcenie modułowe, w przeciwieństwie do całego kraju, najbardziej 
popularne jest w technikach.  

 

Motywacje szkół do wdrażania kształcenia modułowego 

 

Najpowszechniejszym powodem podjęcia kształcenia modułowego w placówce była chęć podniesienia 
jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Dyrektorów szkół, którzy byli najczęściej głównymi 
inicjatorami wprowadzenia kształcenia modułowego, zainteresowała i przekonała sama idea tej formy nauki 
zawodu. Ich zdaniem rozwiązanie to w sposób bardziej efektywny przygotowuje uczniów kształcących się  
w danym zawodzie. Daje również większe możliwości praktycznej nauki, a także dostosowania do dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dyrektorzy argumentowali, że wprowadzając kształcenie modułowe 
mieli na uwadze jak najlepsze przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej. Zależało im również na 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 111 z 131 

 

 

rozwoju kształcenia zawodowego w prowadzonych przez nich placówkach, stąd szukali różnych interesujących 
rozwiązań, które mogliby rozwijać w swoich szkołach. Wszyscy dyrektorzy wiązali z kształceniem modułowym 
duże nadzieje i mieli spore oczekiwania. Sama koncepcja budziła ich zainteresowanie i wskazywała na duże 
możliwości tej formy nauki zawodu, szczególnie w obszarze praktyki oraz jej integracji z teorią. 

Motywacją do wprowadzenia kształcenia modułowego w niektórych szkołach była również chęć poprawienia 
zdawalności egzaminów zawodowych. Sprzyjać temu w modułowym programie nauczania miała z jednej 
strony zwiększona liczba zajęć praktycznych, z drugiej zaś praca w grupach, która wiąże się z indywidualnym 
podejściem do ucznia. Kształcenie z wykorzystaniem programów modułowych miało być bardziej przyjazne  
i ciekawe dla uczniów, zwiększać ich motywację i zaangażowanie w naukę. 

Kształcenie modułowe może być również odpowiedzią na zmiany, jakie zostały wprowadzone wraz z reformą 
edukacji zawodowej wprowadzoną w życie z dniem 1 września 2012 roku. Ewentualny wpływ tych zmian na 
zainteresowanie kształceniem modułowym będzie można ocenić dopiero w pewnym odstępie czasowym. 
Obecnie motywacje do wprowadzenia modułowych programów nauczania do kształcenia zawodowego, 
wynikające z założeń reformy, zaobserwowane zostały w jednej badanej placówce.  

Wyniki badań pokazują, że wprowadzenie kształcenia modułowego do szkół, zależy przede wszystkim od 
sprzyjającej postawy dyrekcji placówki. To właśnie decyzje i zaangażowanie dyrektorów są kluczowe dla 
zainteresowania się koncepcją kształcenia modułowego oraz prawidłowego wdrożenia tej formy nauki 
zawodu.  

 

Bariery dla wdrażania kształcenia modułowego w szkołach zawodowych 

 

Wdrożenie kształcenia modułowego napotyka na szereg barier. Powszechnie ta forma nauki zawodu uważana 
jest za kosztowną oraz wymagającą posiadania odpowiedniej bazy techno-dydaktycznej. Pozostałe bariery 
zależą od indywidualnej sytuacji placówek.  

� Bariery finansowe. Powszechna opinia dotycząca kształcenia modułowego uznaje je za kształcenie 
wymagające znaczących nakładów finansowych. Wydatki związane są przede wszystkim  
z odpowiednim wyposażeniem placówek w bazę techno-dydaktyczną, ale również przystosowaniem 
infrastruktury placówki (głównie posiadanie odpowiedniej liczby pracowni szkolnych). Nakładów 
finansowych wymaga również wynagradzanie nauczycieli, koszty zużywanych materiałów do zajęć 
praktycznych, jak również koszty zużywanych materiałów biurowych (konieczność przygotowywania 
materiałów dla uczniów i nauczycieli, rozbudowane arkusze ocen, rozbudowane certyfikaty po 
zakończeniu modułu). 

� Bariery związane z wyposażeniem techno-dydaktycznym. Kształcenie modułowe ze względu na 
integrację teorii z praktyką i zwiększenie praktycznej strony nauki wymaga odpowiedniej bazy – 
odpowiedniej liczby dobrze wyposażonych pracowni lub warsztatów szkolnych. Zwiększenie 
praktycznej części kształcenia nakłada wymóg doposażenia pracowni w sprzęt i materiały, które będą 
wykorzystywane do zastosowania teorii w praktyce. Bariera związana z wyposażeniem placówek wiąże 
się bezpośrednio z barierą finansową, gdyż większość nakładów pieniężnych przeznaczanych jest 
właśnie na doposażanie i przygotowanie infrastruktury placówek. Należy zauważyć, że bariery 
związane z bazą techno-dydaktyczną szkół mogą ulec zmniejszeniu, gdyż obecna reforma kształcenia 
nakłada na szkoły obowiązek posiadania odpowiedniego wyposażenia również w kształceniu 
przedmiotowym. Wszelkie działania zmierzające do rozbudowywania zasobów szkół zawodowych 
działają na korzyść możliwości wprowadzenia kształcenia modułowego.  

� Bariery organizacyjne. Wdrożenie kształcenia modułowego wymaga również bardzo dobrej organizacji 
procesu nauczania, co jest barierą często nieuświadomioną na etapie podejmowania decyzji  
o wprowadzeniu kształcenia modułowego i objawiającą się dopiero na etapie jego wdrażania. 
Najważniejsze trudności w tym obszarze to: 

o funkcjonowanie w szkołach kształcenia modułowego obok kształcenia przedmiotowego; 

o konieczność uwzględnienia zajęć z przedmiotów ogólnych w planie nauczania; 
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o konieczność podziału klas na grupy; 

o przystosowanie jednostek kształcenia modułowego oraz modułów do roku szkolnego; 

o rozliczanie godzin lekcyjnych i wynagradzanie nauczycieli; 

o niedostosowane do potrzeb kształcenia modułowego arkusze ocen i świadectwa. 

� Bariery mentalne i problemy kadrowe. Duże znaczenie dla wdrażania kształcenia modułowego mają 
bariery mentalne wśród osób, które będą zaangażowane w proces wprowadzania tej formy nauki 
zawodu do szkoły. Otwartość i zaangażowanie powinni wykazać zarówno dyrektorzy, jak  
i nauczyciele, uczniowie, czy też przedstawiciele organów zarządzających. Największe opory przed 
wdrożeniem tego kształcenia wykazuje środowisko pedagogów, którym trudno się odnaleźć w nowej 
formie kształcenia. Wiąże się to zasobami kadrowymi, jakie posiadają placówki – najczęściej jest to 
kadra starzejąca się, przyzwyczajona do podziału na teoretyczne i praktyczne kształcenie. W związku  
z tym trudno znaleźć osoby, które łączyłyby w sobie umiejętności przekazywania wiedzy teoretycznej  
i praktycznej, co jest założeniem kształcenia modułowego. Konieczna jest zatem nie tylko zmiana 
mentalna wśród grona pedagogicznego, ale również nabycie nowych kompetencji i umiejętności. 
Szczególnie ważny jest również dopływ do oświaty młodych nauczycieli. 

� Kierunek kształcenia oraz typ placówki. Kształcenie modułowe może zostać wprowadzone we 
wszystkich typach placówek kształcenia zawodowego, ale wyniki badań pokazują, że najłatwiej jest 
wdrożyć tę formę nauki zawodu w tych rodzajach szkół, które realizują tylko kształcenie zawodowe, 
jak szkoły policealne, czy Centra Kształcenia Praktycznego. Istnieją również kierunki kształcenia,  
w których łatwiej bądź trudniej przygotować program nauczania modułowego. Najlepiej modularyzacji 
poddają się zawody technologiczne, jak technik informatyk, technik elektronik, technik mechanik, czy 
też zawody budowlane, które znajdują się wśród najpopularniejszych kierunków kształcenia 
modułowego. 

� Brak zrozumienia idei kształcenia modułowego. Bariera ta nie tyle utrudnia bezpośrednio 
wprowadzenie kształcenia do placówki, co wpływa na efektywność i jakość realizacji tej formy nauki 
zawodu. Wdrażanie kształcenia modułowego wymaga nie tylko zgłębienia wiedzy w tym obszarze, 
ale również szczegółowego namysłu, czy rozwiązanie to rzeczywiście może być zastosowane  
w placówce. Każda nieodpowiednio przygotowana próba wprowadzenia kształcenia modułowego 
może działać na jego niekorzyść, gdyż może się wiązać z krytyką samej koncepcji. 

� Utrudniona współpraca z pracodawcami. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami mogłaby 
ułatwić i pozytywnie wpłynąć na realizację modułowych programów nauczania. Zakłady pracy mogłyby 
nie tylko uczestniczyć w procesie kształcenia, ale również pomagać w przygotowaniu bazy 
dydaktycznej w szkole. Tymczasem stan współpracy z pracodawcami podczas wdrażania kształcenia 
modułowego jest niewielki i zależy od ogólnych doświadczeń placówki w tym obszarze i zakresu 
kontaktów z zakładami pracy. 

� Reforma kształcenia zawodowego. Wprowadzana od 1 września 2012 roku reforma kształcenia 
zawodowego, w tym podstaw programowych i klasyfikacji zawodów szkolnych, zdaniem 
przedstawicieli szkół wprowadziła zamieszanie, które miało niekiedy niekorzystny wpływ na proces 
wdrażania kształcenia modułowego. Głównie związane jest to z koniecznością przystosowania 
placówek do nowych zmian, co było dla dyrektorów priorytetem, a kwestia wprowadzenia i rozwijania 
kształcenia modułowego schodziła w tej sytuacji na dalszy plan. 

� Brak wiedzy na temat kształcenia modułowego. Wiele obaw i lęków towarzyszących wdrażaniu 
kształcenia modułowego bierze się z braku szczegółowej wiedzy na ten temat w różnych grupach 
zaangażowanych w jego realizację. Posiadana wiedza o tej formie nauki zawodu jest bardzo ogólna  
i fragmentaryczna. Również w szkołach, które wdrożyły kształcenie modułowe widoczne jest 
niezrozumienie jego idei i wprowadzenie jedynie pewnych elementów tego kształcenia, a nie 
kompletnego modułowego programu nauczania.  
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Organizacja procesu dydaktycznego w szkołach wdrażających kształcenie modułowe 

 

We wszystkich badanych placówkach podjęcie decyzji o wdrożeniu kształcenia modułowego wiązało się  
z pogłębieniem informacji na temat tej formy kształcenia. Wszystkie szkoły, które wdrażały kształcenie 
modułowe, w większym lub mniejszym zakresie korzystały z dostępnych możliwości zewnętrznego wsparcia.  
W podstawowym wariancie obejmowało ono udział w szkoleniach lub konferencjach przedstawiciela dyrekcji 
oraz wybranych nauczycieli, którzy mieli być zaangażowani we wprowadzanie kształcenia modułowego  
w szkole. Niektóre placówki decydowały się na bardziej kompleksowe wsparcie uczestnicząc w projekcie 
systemowym KOWEZiU, gdzie otrzymywały pomoc eksperta - mentora, połączoną z cyklem konsultacji 
prowadzonych bezpośrednio w placówce.  

 

Organizacja procesu dydaktycznego w szkołach wdrażających kształcenie modułowe rozpoczyna się od 
przygotowania szkolnego programu nauczania. W tym zakresie zaobserwować można większe lub mniejsze 
zaangażowanie kadry pedagogicznej. Podstawą tworzenia szkolnych programów nauczania są dostępne np. na 
stronie internetowej KOWEZiU programy kształcenia w danym zawodzie oraz pakiety edukacyjne dla 
nauczycieli oraz uczniów. Po stronie szkoły leży określenie stopnia wykorzystania tych materiałów.  
W niektórych placówkach ogólnodostępne materiały podlegają jedynie niewielkiej modyfikacji, w innych zaś 
nauczyciele aktywnie dostosowują programy nauczania do własnych potrzeb i sytuacji szkoły np. możliwości, 
jakie daje baza dydaktyczna placówki. 

Wkład pracodawców w program nauczania nie jest powszechnym zjawiskiem. Za przygotowanie szkolnych 
programów nauczania odpowiadają nauczyciele i to od nich zależy, czy będą się opierać tylko na własnych 
doświadczeniach, czy też będą współpracować w tym zakresie z pracodawcami, by realizowany program jak 
najlepiej odzwierciedlał zadania zawodowe. Przypadki aktywnej współpracy z pracodawcami należą do 
rzadkości. 

 

Organizacja procesu kształcenia wiąże się z największymi trudnościami i problemami, wymagając ze strony 
szkół dobrego przygotowania i zaangażowania. W badanych szkołach kształcenie modułowe na ogół 
funkcjonuje razem z kształceniem przedmiotowym, którego przebieg i organizacja znacząco się różnią. 

 

Podstawą organizacji kształcenia modułowego w placówce jest szczegółowy plan lekcji i rozpisanie jednostek 
modułowych w całym okresie nauki. Programy nauczania są z góry określone, co w założeniu oznacza,  
że uczniowie i nauczyciele powinni wiedzieć, jak ma przebiegać proces kształcenia – ile trwają poszczególne 
jednostki modułowe, poszczególne moduły i jaki zakres materiału obejmują. Jednostki modułowe są tak 
rozpisywane, by kończyły się w ramach roku szkolnego. Szkoły dążą również do tego, by w ciągu roku szkolnego 
kończyły się także moduły. Jeżeli program nauczania modułu przewiduje kształcenie wykraczające poza rok 
szkolny, stwarza to sytuacje problematyczne. 

Zgodnie z założeniami koncepcji kształcenia modułowego nauka odbywa się w grupach, w których na ogół 
znajduje się 10-15 osób. Kształcenie najczęściej w całości ma miejsce w szkołach ze względu na obawy 
kierownictwa placówek związane z realizacją tego kształcenia z wykorzystaniem innych podmiotów. Dotyczą 
one strony organizacyjnej kształcenia związanej z zapewnieniem prawidłowego połączenia teorii z praktyką.  

Należy zauważyć, że organizacja procesu dydaktycznego nie zawsze w pełni realizuje koncepcję kształcenia 
modułowego. W niektórych placówkach można zaobserwować dużą dowolność w interpretacji założeń tego 
kształcenia i stosowania go w procesie nauczania – przykładowo zdarza się, że równolegle realizowane są 
zajęcia z kilku modułów. Niedostosowanie do założeń modułowego programu nauczania wynika również  
z oporów i przyzwyczajeń nauczycieli, którzy potrafią na zajęciach przekazywać samą teorię i nie realizować 
jednocześnie ćwiczeń praktycznych. 

 

W przypadku kształcenia modułowego realizowanego w oparciu o stare podstawy programowe, w badanych 
placówkach uczniowie egzaminy zawodowe zdawali lub będą zdawać na końcu kształcenia, tak jak  
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w kształceniu przedmiotowym. Dopiero uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie od 1 września 2012 roku, będą 
mieli możliwość zdawania egzaminu po zakończeniu nauki w ramach danej kwalifikacji, czyli będą mogli zdawać 
cząstkowe egzaminy zawodowe w trakcie nauki. 
 
Uczniowie by zaliczyć moduł muszą zaliczyć poszczególne jednostki modułowe. Sposoby sprawdzenia 
umiejętności osób uczących się różnią się w badanych placówkach i jest to wewnętrzne ustalenie nauczycieli, co 
będzie decydowało o zaliczeniu poszczególnych jednostek. W tym zakresie stosowane są zarówno bieżące 
sprawdziany wiadomości, czy też zaliczenia wykonanych czynności, jak również sprawdziany na zakończenie 
jednostki modułowej. System oceniania niekiedy jest bardzo skomplikowany, gdyż zdarza się, że jedną 
jednostkę modułową prowadzi więcej, niż jeden nauczyciel i na zakończenie wystawiana jest średnia ocen.  
By zaliczyć cały moduł uczniowie muszą zaliczyć wszystkie jednostki modułowe co najmniej na ocenę 2, gdyż 
jedna niezaliczona jednostka powoduje niezaliczenie całego modułu. Niektórzy uczniowie pomimo posiadanych 
doświadczeń w kształceniu modułowym nie do końca rozumieli stosowany w szkole system ocen i byli w tym 
zagubieni. 

 

Słabe i mocne strony kształcenia modułowego z perspektywy uczniów i szkół prowadzących kształcenie 

 

Wyniki badań pokazały, że wśród ekspertów oraz przedstawicieli szkół zawodowych powszechne  
są pozytywne opinie na temat kształcenia modułowego. Bardziej krytycznie na tę formę nauki zawodu 
spoglądają sami uczniowie, którzy zwracali uwagę na liczne niedociągnięcia i nieprzygotowanie szkół do 
właściwej realizacji modułowego programu nauczania, co wpływało niekiedy negatywnie na całościowy 
odbiór tego rozwiązania.  

 

Należy podkreślić, że wszyscy badani chwalili samą ideę kształcenia modułowego, natomiast słabe strony 
dotyczyły możliwości wprowadzenia tej koncepcji w realia funkcjonowania polskich szkół, co sprawia, że ten 
sposób kształcenia nie został jeszcze upowszechniony w województwie mazowieckim. 

 

Mocne strony 

1. Integracja teorii z praktyką 

2. Kształcenie przyjazne dla ucznia 

3. Podział materiału kształcenia na jednostki 
modułowe i moduły 

4. Indywidualne podejście do uczniów 

5. Większe zaangażowanie kadry pedagogicznej 
i uczniów 

6. Zwiększenie kompetencji społecznych  
i umiejętności „miękkich” wśród uczniów 

7. Wyższa skuteczność i efektywność 
kształcenia 

 

Słabe strony 

1. Wysokie koszty finansowe 

2. Problemy organizacyjne 

3. Wymaga zaangażowania po stronie 
przedstawicieli szkół i uczniów 

4. Brak dostosowania dokumentacji szkolnej do 
potrzeb kształcenia modułowego 

5. Wymaga dobrego zrozumienia  
i przygotowania dydaktycznego 

6. Mała popularność kształcenia modułowego 

7. Niedostosowanie do specyfiki niektórych 
zawodów 

 

 

Kluczową i najważniejszą zaletą koncepcji modułowej, co podkreślają wszyscy badani, jest integracja teorii  
z praktyką. W przeciwieństwie do kształcenia przedmiotowego, gdzie istnieje rozdział między tymi elementami 
nauczania, w kształceniu modułowym uczeń po zdobyciu pewnego zasobu wiedzy teoretycznej, przechodzi 
zaraz do ćwiczeń i ma możliwość utrwalenia wiedzy w praktyce. W kształceniu przedmiotowym często zajęcia 
praktyczne dzielił od teorii znaczny odstęp czasowy, co powodowało, że uczniowie nie pamiętali już 
teoretycznych podstaw. 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 115 z 131 

 

 

Program nauczania w oparciu o moduły jest bardziej przyjazny dla uczniów szkół zawodowych. Przede 
wszystkim zauważalna jest mniejsza absencja na zajęciach, gdyż uczniowie z większym zainteresowaniem 
uczestniczą w kształceniu, jeżeli jest więcej zajęć praktycznych i możliwość wykonywania realnych zadań 
zawodowych. Ponadto kształcenie to umożliwia indywidualne podejście do ucznia, ze względu na pracę  
w mniejszych grupach i sposób przygotowania modułowego programu nauczania. 

Właściwie realizowany proces nauczania w oparciu o modułowe programy wymaga wzrostu zaangażowania 
nauczycieli w proces nauczania – konieczność przygotowywania ćwiczeń, elastycznego dostosowywania wiedzy 
do potrzeb grupy, konieczność ciągłej ewaluacji programu nauczania. Kształcenie to zwiększa również 
motywację uczniów od uczenia się, gdyż muszą oni uczestniczyć w zajęciach, by ukończyć kształcenie. 

Wśród mocnych stron tej formy nauki zawodu wymieniano również jej skuteczność i efektywność. 
Przedstawiciele szkół podkreślali, że obserwują wyższą zdawalność egzaminów zawodowych i poprawę  
wyników uczniów podczas całego procesu kształcenia. Prawidłowo realizowane kształcenie modułowe to 
zdaniem wszystkich badanych możliwość lepszego, niż ma to miejsce w kształceniu przedmiotowym, 
przygotowania ucznia do rynku pracy,. 

Słabe strony kształcenia modułowego raczej nie dotyczą jego koncepcji, ale etapu wdrażania do szkół, który 
wiąże się dla placówek z obciążeniami finansowymi i organizacyjnymi. Kształcenie modułowe staje się 
efektywne i skuteczne jeżeli zostaje poprawnie wprowadzone, co nie zawsze ma miejsce. Wszelkie 
niedociągnięcia szkół są widoczne w procesie kształcenia i wpływają na negatywny odbiór tej formy nauki 
zawodu, szczególnie w gronie uczniów.  

Kształcenie to wymaga również zaangażowania i otwartości po stronie wszystkich stron uczestniczących  
w procesie edukacji. Szczególne znaczenie ma dobre przygotowanie i zaangażowanie w proces kształcenia 
nauczycieli, którzy mają największe opory mentalne, wynikające z przyzwyczajenia do organizacji nauczania 
opartej na programie przedmiotowym. 

 

Ocena jakości i skuteczności kształcenia modułowego z punktu widzenia jednostek prowadzących kształcenie 
i uczniów biorących w nim udział 

 

Wyniki badań pokazały, że istnieje silne przekonanie o wysokiej skuteczności kształcenia modułowego, 
szczególnie wśród przedstawicieli szkół i ekspertów. Nie wszyscy badani mieli możliwość zweryfikowania tego 
przekonania w praktyce, ze względu na fakt, że dopiero rozpoczęli nauczanie w tej formie i nie posiadali jeszcze 
własnych absolwentów. Jednak opinie na temat efektywności tego kształcenia oparte są na doświadczeniach 
innych szkół lub zdobytej wiedzy na temat kształcenia modułowego. Uczniowie mieli mieszane uczucia  
w stosunku do tej formy nauki zawodu. Należy to jednak wiązać z nie do końca właściwym funkcjonowaniem 
kształcenia modułowego w niektórych placówkach, czy też brakiem szczegółowej wiedzy na temat tej koncepcji 
i jej zalet. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest również ogólny krytycyzm uczniów wobec szkoły  
i kształcenia. W przypadku tej grupy ocenę efektywności kształcenia modułowego należałoby opierać przede 
wszystkim na analizie losów absolwentów tego kształcenia i ich opiniach, co nie należało do obszaru niniejszego 
badania. 

Jakość i skuteczność tego kształcenia zależy przede wszystkim od zrozumienia jego idei i właściwego 
implementowania tej formy nauki zawodu na grunt szkolny. W przeciwnym wypadku pozytywne efekty tego 
nauczania mogą nie zostać zaobserwowane, co doprowadzić może do zniechęcenia tą formą kształcenia  
i zaniechania jej. Kształcenie modułowe wymaga bardzo dobrego przygotowania ze strony szkoły, zarówno pod 
względem organizacyjnym, jak i merytorycznym, by móc oczekiwać na pozytywne efekty jego wdrażania. 

 

Skuteczność kształcenia modułowego wymaga sprzężenia trzech głównych czynników: zaangażowania  
i dobrego przygotowania kadry pedagogicznej, dobrze przygotowanej bazy dydaktycznej oraz motywacji po 
stronie uczniów. Jeżeli te kluczowe warunki zostaną spełnione, można spodziewać się wzrostu efektywności 
tej formy nauki zawodu. 
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Obserwowalny jest pozytywny wpływ kształcenia modułowego na zdawalność egzaminów zawodowych. 
Przedstawiciele szkół twierdzili, że zdawalność egzaminów zawodowych wśród osób nauczanych w oparciu  
o  programy modułowe była 100% lub uległa znaczącej poprawie, w przypadkach gdy poziom zdawalności był 
bardzo niski.  

 

Współpraca szkół zawodowych z innymi podmiotami we wdrażaniu kształcenia modułowego  

 

Badane szkoły zawodowe w procesie wdrażania kształcenia modułowego współpracują przede wszystkim  
z instytucjami systemu oświaty. Kooperacja ta dotyczy wsparcia informacyjnego oraz doradczo-metodycznego. 
Wśród instytucji systemu oświaty kluczowe miejsce zajmuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej, który jest głównym źródłem wiedzy na temat kształcenia modułowego i dostarczycielem 
programów nauczania. Spectrum instytucji, z którymi współpracują placówki, jest bardzo szerokie – od 
instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, do innych placówek wdrażających lub 
przygotowujących się do wdrożenia kształcenia modułowego. Współpraca z instytucjami systemu oświaty jest 
oceniana pozytywnie, zaś inicjatywa tej współpracy jest dwustronna. 

We wdrażaniu kształcenia modułowego nie zdiagnozowano współpracy z instytucjami rynku pracy. Instytucje 
te uczestniczą w pewnym zakresie w tworzeniu oferty kształcenia w zawodach, ale szkoły nie konsultują z nimi 
metody nauczania treści kształcenia. Placówki w ograniczonym zakresie współpracowały również  
z pracodawcami. Intensywność tej współpracy zależy od ogólnych kontaktów placówki z przedstawicielami 
zakładów pracy. 

Współpraca z organami zarządzającymi szkołami jest nieodzownym elementem wdrożenia kształcenia 
modułowego, wynikającym ze zobowiązań placówki wobec jednostki prowadzącej, wobec czego 
przedstawiciele szkół nie zawsze wyróżniają tę współpracę. W przypadku placówek z terenu Warszawy 
dyrektorzy zwracali uwagę na znaczące wsparcie Biura Edukacji m. st. Warszawy, które organizowało dla 
zainteresowanych wdrożeniem kształcenia modułowego doradztwo i wsparcie dydaktyczno-metodyczne, 
kierując do szkół ofertę szkoleń, konferencji i doskonalenia zawodowego.  

 

Zróżnicowania subregionalne 

 
W województwie mazowieckim kształcenie modułowe jest mało rozpowszechnione. Widoczna jest 
koncentracja placówek nauczających w oparciu o modułowe programy w dwóch subregionach: warszawskim 
(Warszawa) oraz radomskim (Radom). Trudno zatem wskazać w tym obszarze na różnice subregionalne.  
 
Na obecnym etapie wdrażania kształcenia modułowego w województwie mazowieckim znaczenie ma przede 
wszystkim indywidualna sytuacja placówek – zainteresowanie dyrektorów, przygotowanie placówki, 
przychylność organu prowadzącego, a nie kwestie lokalizacyjne. Placówki wdrażające kształcenie modułowe 
wszędzie borykają się z podobnymi problemami i trudnościami, zaś radzą sobie z nimi w zależności od 
indywidualnej aktywności swoich przedstawicieli.  

 

Główne rekomendacje 

 

Dla wdrażania kształcenia modułowego istotna jest współpraca i zaangażowanie wielu stron, które powinny 
zostać włączone w większym lub mniejszym zakresie w ten proces. Na podstawie zrealizowanych badań 
określono zakres rekomendowanych zadań dla każdej ze identyfikowanych stron: 

� Przedstawiciele organów zarządzających: wydają pozwolenie na wprowadzenie kształcenia 
modułowego, a także są odpowiedzialni za wsparcie szkół w zakresie finansowym. Główne zadania 
przedstawicieli organów zarządzających to: 
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o zdobycie dokładnej wiedzy i zrozumienie idei kształcenia modułowego, by móc właściwie 
podejmować decyzje o możliwości prowadzenia takiego kształcenia przez podległą placówkę  
i jednocześnie zapewnić tej placówce odpowiednie wsparcie. 

o wspieranie dyrektorów szkół w procesie wdrażania kształcenia modułowego –  
np. zapewnienie finansowania, wsparcie w pozyskaniu zewnętrznych funduszy, pomoc  
w nawiązaniu współpracy z pracodawcami. 

o promocja kształcenia modułowego w lokalnym środowisku – np. promocja tej formy 
nauczania zawodu na lokalnych imprezach, spotkaniach, w lokalnej prasie, na portalach 
internetowych. 

� Dyrektorzy: od ich zaangażowania, inicjatywy i wiedzy zależy podjęcie decyzji o wdrożeniu kształcenia 
modułowego w placówce, a także prawidłowy przebieg tego procesu. Powinni oni się włączyć we 
współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi grupami. Główne obszary działań dyrektorów to: 

o zdobycie i ugruntowanie wiedzy w tym obszarze, by jak najlepiej przygotować placówkę do 
wdrożenia kształcenia modułowego. 

o pogłębiona analiza możliwości wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce – 
przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami organów zarządzających, radą pedagogiczną 
i pracodawcami w celu określenia możliwości organizacji procesu dydaktycznego  
(np. możliwości finansowania, posiadana infrastruktura i wyposażenie techno-dydaktyczne, 
zasoby kadrowe, specyfika placówki) oraz dostępnego wsparcia (np. wsparcie finansowe, 
wsparcie w zakresie doposażenia placówki).  

o inicjowanie i nadzorowanie procesu wdrożenia kształcenia modułowego – zachęcanie stron 
zaangażowanych do pogłębiania i ugruntowywania wiedzy na temat tej formy nauki zawodu, 
nadzór nad przygotowaniem placówki do wprowadzenia zmian, monitorowanie przebiegu 
procesu dydaktycznego.  

o promocja kształcenia modułowego w lokalnym środowisku (szczególnie wśród nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców) - np. promocja tej formy nauczania zawodu na imprezach, 
spotkaniach, w których szkoła uczestniczy lub je organizuje, w lokalnej prasie, na portalach 
internetowych, w tym na stronie internetowej placówki. 

o kontrola jakości i efektywności kształcenia modułowego – prowadzenie nadzoru 
wewnętrznego (ewaluacja wewnętrzna, kontrola i wspomaganie nauczycieli). 

� Nauczyciele: od ich zaangażowania i wiedzy zależy prawidłowy przebieg procesu wdrażania kształcenia 
modułowego i treści objętych programem nauczania. To ich postawa ma największy wpływ na jakość  
i efektywność kształcenia w oparciu o modułowe programy. Przedstawiciele kadry pedagogicznej 
powinni podjąć następujące działania: 

o zdobycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie koncepcji kształcenia modułowego i zasad jego 
wdrażania - np. udział w dostępnych szkoleniach, warsztatach, korzystanie z publikacji  
i informacji poświęconych tej formie nauki zawodu. 

o pogłębiona analiza możliwości wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce – udział  
w konsultacjach z dyrektorami szkół oraz organami zarządzającymi i wspólne określenie 
możliwości dla wprowadzenia kształcenia modułowego w placówce uwzględniające: 
możliwości finansowania, posiadaną bazę infrastrukturalną i techno-dydaktyczną, zasoby 
kadrowe, specyfikę placówki i zawodu, w jakim planowane jest wdrożenie kształcenia 
modułowego. 

o aktywne włączenie się w proces organizacji procesu nauczania - np. udział w przygotowaniu 
szkolnego programu nauczania, opracowaniu planu zajęć. 

o promocja kształcenia modułowego wśród uczniów i ich rodziców – np. organizacja wspólnie 
z dyrekcją placówki spotkań informacyjno-promocyjnych dla kandydatów na uczniów i ich 
rodziców, a następnie organizacja spotkań informacyjnych dla osób rozpoczynających naukę 
w oparciu o modułowe programy nauczania. Należy się przy tym dokładnie upewnić,  
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że przekazywane informacje zostały zrozumiane i przyswojone przez uczniów. Dobrym 
rozwiązaniem jest przygotowanie tzw. pakietów edukacyjnych dla uczniów, które powinny 
zawierać wszelkie istotne z punktu widzenia ucznia informacje dotyczące ścieżki kształcenia. 
Kształcenie modułowe należy przedstawiać jako przyjazne dla ucznia, kładąc nacisk na 
informowanie go, jakie umiejętności uzyska.   

o kontrola jakości i efektywności kształcenia modułowego – np. bieżące zgłaszanie wszelkich 
uwag, trudności i problemów, cykliczna analiza wyników kształcenia uczniów, bieżąca 
ewaluacja programu nauczania pod kątem realizowanych treści oraz efektywności 
kształcenia. 

� Pracodawcy: grupa, która obecnie jest rzadko włączana w proces wdrażania kształcenia modułowego. 
Pracodawcy powinni się zaangażować w następujące obszary: 

o wsparcie szkół pod względem wyposażenia w sprzęt, pomoce i materiały dydaktyczne; 
o konsultowanie szkolnego programu nauczania, przekazywanych treści kształcenia, a także 

oczekiwanych efektów nauczania; 
o włączenie się w proces dydaktyczny – udział przedstawicieli pracodawców w przekazywaniu 

wiedzy praktycznej, nie tylko w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu; 

� Uczniowie i ich rodzice: powinni przede wszystkim dokładnie zrozumieć ideę i przebieg kształcenia 
modułowego, ze szczególnym uwzględnieniem efektów jakie to kształcenie powinno przynieść. 

 

14 ABSTRACT 

This report presents the findings of research conducted into modular vocational education as a new form of 
vocational instruction, the said findings constituting part of a research project carried out within Module: Forms 

of vocational education for the needs of the project: “Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby. 
II” [The Vocational Education System. Condition – Potential – Needs. II]. The execution of this project is being 
financed by the European Social Fund as part of the Operational Programme Human Capital, Priority IX: 
Development of education and competences in the regions, Measure 9.2: Improvement of attractiveness and 
quality of vocational education. 
 
The main goal of investigating modular vocational education was to obtain information regarding vocational 
instruction in this form in the Mazowsze region. The aim in detail was to diagnose the condition of the 
implementation of modular education in vocational education in vocational schools above junior high school 
level (basic vocational school, vocational high schools, supplementary vocational high schools, colleges) in the 
Mazowieckie voivodeship, including motives for and obstacles against applying this form of education. 
 

Modular education, as one of the forms of vocational instruction, is a specific teaching approach in which the 
educational content is split into modules (there is no subject-based approach), constituting separate teaching 
units combining the instruction of practical skills and the learning of essential theory. This enables a high level 
of flexibility in the educational process, including the acquiring and confirming of successive vocational 
qualifications including after previous interruption of study, or the acquiring of only those aspects of 
qualification in a particular occupation in demand on the job market. 

 

Methodology 

 

The research into modular education was conducted using the case study method. It was carried out in  
12 schools providing instruction based on modular programmes and 3 schools preparing to implement this 
approach. Five sub-regions were covered by the project: Warsaw (9 case studies), Radom (3 case studies), 
Ostrołęka (1 case study), Płock (1 case study) and Ciechanów (1 case study). 
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The following research techniques were applied for each case study: 

� in-depth interview (IDI) with the school’s director – 15 IDIs were conducted; 

� in-depth interview (IDI) with teachers / instructors directly involved in running modular education – 
43 teachers were interviewed: 18 IDIs, 2 dyads and 7 triads; 

� focus group interview (FGI) with pupils attending modular education – 15 FGIs were conducted; 

� analysis of documents linked to implementation of modular education in vocational schools, 
including curricula and organisational and financial plans. 

 

In addition 6 in-depth telephone interviews (ITIs) were conducted with experts dealing with the topic of 
modular education, selected in consultation with Provincial Job Centre in Warsaw – Department of the 
Mazovian Observatory of the Labour Market.  

 

State of implementation of modular education in Poland and the Mazowieckie voivodeship 

 

It would be hard to give a clear-cut assessment of the state of implementation of modular education in Poland 
due to the lack of up-to-date and complete databases or data on schools implementing modular education.  
No specific institution systematically gathering information on the provision of modular education by schools 
has been identified. Fragmentary information is provided by research conducted for the Ministry of National 
Education and in data on the year 2010 collected by KOWEZiU (the National Centre for Supporting Vocational 
and Continuing Education).  

Estimates suggest that in Poland as a whole one in ten institutions providing vocational education for 
youngsters educate their pupils based on modular curricula. The situation is similar in the Mazowieckie 
voivodeship. Based on the research conducted for this project, it is estimated that in the Mazowsze region as 
well one in ten vocational education institutions for youngsters are implementing modular education.    

In Poland as a whole, modular programmes are being put into effect most often in the following areas: 

� electrical-electronic plus information and communication technology; 

� gastronomy and food production; 

� mechanical; 

� economics, finance and office; 

� construction, highway engineering and building utility systems. 

 

The types of school in which modular education is introduced most often are colleges and vocational high 
schools. The voivodeships where according to experts vocational instruction using modular programmes are 
developing the best are: Śląskie, Dolnośląskie, Małopolskie, Wielkopolskie, Pomorskie and Warmińsko-
Mazurskie.  

There are many reasons behind the low popularity of modular vocational education. In general, modular 
education is considered more expensive and elitist, above all due to the necessity to have suitable technical 
and teaching facilities. And financing such education requires the favour of the bodies running the institutions.  

 

In the Mazowieckie voivodeship modular vocational education has developed above all in two sub-regions: 
Warsaw and Radom. The schools investigated have provided modular education above all in the following 
occupations: IT technician, electrical technician, mechatronic technician and building technician. Unlike in 
the country as a whole, in the Mazowsze region modular vocational education is most popular in vocational 
high schools.  
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Schools’ motives for implementing modular vocational education 

 

The most common reason for an educational establishment to commence modular teaching was the desire 
to raise the quality and effectiveness of its vocational education. The school directors, most often the main 
initiators behind introducing modular vocational education, had their interest aroused and were persuaded by 
the very idea of this form of vocational instruction. In their opinion, modular education prepares pupils 
learning for a specific occupation more effectively. It also provides greater opportunities for practical 
instruction and for adjusting to the rapidly changing situation on the job market. According to the directors, 
when introducing modular education their intention was to ensure pupils with the best possible preparation 
for future employment. They also considered it important to expand the vocational education in their schools, 
hence their search for various interesting options which they could develop there. All the directors placed  
a great deal of hope in modular vocational education, and had high expectations. The very concept interested 
them, suggesting many opportunities for this form of vocational instruction – particularly in regard to practical 
experience and its integration with theory.  

A desire to improve vocational exam pass rates was also a motive for introducing modular vocational 
education in certain schools. The modular curriculum was expected to achieve this on the one hand through 
the greater number of practical classes and on the other via group work, conducive to an individual approach 
to pupils and the correction of mistakes. Education using modular programmes was supposed to be more 
pupil-friendly and more interesting for them, increasing their motivation and involvement in the learning 
process. 

Modular education might also be a response to changes brought in by the reform in vocational education 
which began on 1 September 2012, although it will only be possible to assess the reform’s impact on interest in 
modular education after some time. Currently, motivation for introducing modular curricula in vocational 
education resulting from the reform guidelines has only been observed in one of the schools investigated.  

The research findings show that the introduction of modular vocational education in schools depends above 
all on a favourable attitude shown by the institution’s management. The decisions and involvement of the 
schools’ directors is of key importance for interest in the concept of modular education and the correct 
implementation of this form of vocational instruction.  

 

Obstacles to implementing modular education in vocational schools  

 

The implementation of modular vocational education encounters numerous obstacles. This form of vocational 
instruction is widely considered costly and requiring appropriate technical and teaching facilities. Other barriers 
depend on the schools’ individual situation.  

� Financial obstacles. A widespread opinion regarding modular education is that it requires significant 
financial outlay. The expenses are related above all to schools being appropriately equipped 
technically and in regard to teaching facilities, but also for their infrastructure to be suitable (mainly 
having an appropriate number of school workshops or laboratories). Outlay is also required for 
teachers’ salaries, the costs of materials used in practical classes, and usage costs for office 
materials (the necessity to prepare materials for pupils and teachers, extended evaluation forms, and 
extended certificates following module completion). 

� Obstacles linked to technical and teaching facilities. Because of theory being integrated with practice, 
and an increase in the practical side of instruction, modular vocational education requires appropriate 
facilities – a suitable number of well-equipped school workshops or laboratories. Increasing the 
practical aspect of teaching imposes the demand of equipping laboratories with additional equipment 
and materials to be used for applying theory in practice. The barrier linked to equipping schools is 
directly tied to the financial barrier, as most of the outlay goes on providing additional equipment and 
preparing schools’ infrastructure. One should note that obstacles related to the technical and teaching 
facilities may fade, as the current educational reform obliges schools to have appropriate equipment 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 121 z 131 

 

 

also for subject-based education. All measures furthering expansion in the resources of vocational 
schools work in favour of the chance of introducing modular vocational education.  

� Organisational barriers. Implementing modular education also requires very good organisation of the 
teaching process, which is frequently an obstacle people are unaware of at the stage of deciding to 
introduce modular education, only appearing at the implementation stage. The most important 
difficulties in this area are: 

o The functioning of modular education alongside subject-based education in schools. 

o The necessity to take account of classes in general subjects in the curriculum. 

o The necessity to split classes into groups. 

o Tailoring the modular education units and modules to the academic year. 

o Calculating and settling lesson time and teachers’ salaries. 

o Score sheets and certificates not suited to the needs of modular education. 

� Mental barriers and staff problems. Mental barriers among people who are going to be involved in 
the process of introducing this form of vocational instruction in a school is of major significance for the 
implementation of modular vocational education. Directors, teachers, pupils and representatives of 
the managing bodies should all display receptiveness and involvement. The greatest resistance to 
the implementation of such instruction is displayed by teachers, who have difficulty finding their place 
in this new form of education. This is linked to the personnel schools have – most often aging staff, 
accustomed to the split into theoretical and practical education. As such it is hard to find people 
combining the skills of conveying theory and practical knowledge, which is the main idea of modular 
education. As such, it is essential not only to change the mental approach of teaching staff, but also 
for them to acquire new competences and skills, particularly as it is difficult to attract young teachers 
to work in education. 

� Area of study and type of school. Modular education can be introduced in all types of vocational 
school, but the research findings show it to be easiest to implement this form of vocational instruction 
in those school types which only offer vocational education, such as colleges or practical education 
centres. There are also vocations for which it is easier or more difficult to prepare a modular 
curriculum. Occupations such as IT technician, electronic technician, mechanic, and building 
occupations (among the most popular in modular education) are best suited to modularisation. 

� Poor understanding of the idea of modular education. This barrier does not so much directly hinder 
the introduction of such instruction into a school as affect the effectiveness and quality of its 
implementation. The implementation of modular vocational education requires not only in-depth 
knowledge in the field, but also thorough reflection regarding whether this solution really can be 
applied in the school. Any inappropriately prepared attempt at introducing modular education can 
work to its disadvantage, as it may result in criticism of the very concept. 

� Hindered collaboration with employers. Cooperation between vocational schools and employers 
could facilitate and contribute positively to the implementation of modular curricula. Employers could 
participate not only in the educational process, but also help in the preparation of a school’s teaching 
facilities. However, as it stands there is little cooperation with employers during the implementation 
of modular education, and it depends on a school’s general experience in this area and its scope of 
contact with employers. 

� Reform of vocational education. According to the schools’ representatives, the reform in vocational 
education which began on 1 September 2012, including core curricular and the classification of school-
taught occupations, has caused some confusion which has on occasion harmed the process of 
implementing modular education. This is mainly linked to the necessity to adjust schools to the new 
changes, which was the priority for their directors, while issues related to introducing and developing 
modular education were thus pushed into the background. 

� Poor knowledge of modular education. Many concerns and fears accompanying the implementation 
of modular education derive from a shortage of detailed information on the topic in the different 
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groups involved in its execution. The knowledge people have of this form of vocational instruction is 
very general and fragmentary. Even in schools which have implemented modular education one can 
see that its idea has been misunderstood, and only certain aspects have been introduced instead of  
a complete modular curriculum.  

 

Organisation of the teaching process in schools implementing modular vocational education 

 

In all the establishments covered by the research, the decision to implement modular vocational education 
entailed obtaining further information on this form of teaching. All schools which introduced modular 
education used available outside support to some degree or other. In its basic form, this covered participation 
in training or conferences for members of school management and selected teachers who were going to be 
involved in introducing the modular education in their school. Some establishments opted for more 
comprehensive support, participating in a KOWEZiU (National Centre for Supporting Vocational and Continuing 
Education) project where they received the assistance of an expert (a mentor) combined with a series of 
consultations given on site in the school.  

 

Organisation of the teaching process in schools implementing modular vocational education begins with 
preparation of the school’s curriculum. In this respect one can observe differing levels of involvement by the 
teaching staff. For example, programmes of instruction in a specific vocation as well as educational packages 
for teachers and pupils available on the KOWEZiU web site provide the grounds for creating school curricula.  
It is for the school to decide the degree to which these materials are used. In some establishments, the 
generally-available materials are only slightly modified, while in others teachers actively adjust the curriculum 
to their own needs and the school’s situation, e.g. the options provided by the school’s teaching facilities. 

Contribution by employers to the curriculum is not common. It is the teachers who are responsible for 
preparing the schools’ curricula, and it depends on them whether they are based on their own experiences 
or whether they collaborate with employers in this respect, so that the curriculum implemented may reflect 
vocational tasks as best as possible. Cases of active collaboration with employers are rare. 

 

Organisation of the education process entails the greatest difficulties and problems, requiring good 
preparation and involvement on the part of the schools. In the schools covered by the research, modular 
education functions on the whole together with subject-based education – although the two differ 
significantly in their course and organisation. 

 

The basis behind organising modular education in a school is a detailed timetable and scheduling of modular 
units throughout the learning period. Curricula are defined in advance, meaning that pupils and teachers 
should know how the instructional process is going to proceed – how long specific modular units and particular 
modules take, and what scope of material they cover. Modular units are scheduled such that they finish within 
the school year. Schools also aim for modules to be completed within a school year. If the curriculum for  
a module anticipates instruction going beyond the school year, this is problematic for the schools. 

According to the guidelines behind the concept for modular education, teaching proceeds in groups, generally 
comprising 10 to 15 pupils. The instruction takes place most often entirely within the schools due to school 
management concerns related to the execution of such instruction using other parties. These concerns are 
related to the organisational side of instruction, involving the correct combination of theory and practice.  

It has to be noted that organisation of the teaching process does not always fully achieve the concept of 
modular vocational education. In certain schools there is a high level of arbitrariness in the interpretation of 
the guidelines to such education and its application in the teaching process – for example, sometimes classes 
from a few different modules are run simultaneously. Non-adherence to the guidelines for a modular 
curriculum also derives from teachers’ resistance and habits; some teach only theory during classes, and do not 
carry out the practical exercises at the same time. 
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In the case of modular vocational education based on old core curricula, pupils in the schools covered by the 
research sat or will sit their exams at the end of the instruction process, as with subject-based education. Only 
those pupils who began such education on or after 1 September 2012 will be able to sit their exams following 
completion of instruction for a specific qualification, i.e. they will be able to take partial vocational 
examinations during their education. 
 
In order to pass a module, pupils have to pass individual modular units. How these passes are achieved differs 
between the schools investigated, and teachers determine internally what will count for the passing of specific 
units. Tests for pupils’ level of knowledge at different stages, the completion of tasks, and tests after 
completing a modular unit are used in this respect. The evaluation system is sometimes very complicated, as 
on occasion a single modular unit is run by more than one teacher, and an average mark is given upon 
completion. In order to pass an entire module, pupils have to pass all modular units with at least a “2”, since  
a single un-passed unit results in the pupil not passing the whole module. Some pupils, despite having some 
experience already in modular vocational education, did not fully understand the marking system used in their 
school, and felt at somewhat of a loss. 

 

Strengths and weaknesses of modular education perceived by pupils and schools providing such instruction 

 

The research findings showed that opinions among the experts and representatives of vocational schools 
regarding modular vocational education are mainly positive. Pupils are more critical of this form of 
vocational instruction, pointing out numerous shortcomings and poor preparation by schools for properly 
carrying out the modular curriculum, sometimes lowering overall perception of this means of education.  

 

However, it must be stressed that all respondents praised the idea of modular education, while weaknesses 
were linked to the ability to introduce this concept in the real-life conditions in which Polish schools 
function, meaning that this way of teaching has not yet become widespread in the Mazowieckie voivodeship. 

 

Strengths 

1. Integration of theory and practice 

2. Pupil-friendly instruction 

3. Educational material split into modular units 
and modules 

4. Individual approach to pupils 

5. Greater involvement by teaching staff and 
pupils 

6. Improvement in pupils’ social competences 
and “soft” skills  

7. More efficient and effective education 

 

Weaknesses 

1. High financial costs 

2. Organisational problems 

3. Involvement required by school and pupils  

4. School documentation not tailored to the 
needs of modular education 

5. Requires good understanding and didactic 
preparation  

6. Modular education is not very popular 

7. Not tailored to the specific nature of certain 
occupations  

 

 

A key strength, and the most important in the modular concept (emphasised by all respondents), is the 
integration of theory and practice. As opposed to subject-based education, where these instruction 
components are separate, in modular education the pupil – after obtaining a certain amount of theoretical 
knowledge – moves on to exercises, and can solidify this knowledge in practice. In subject-based education 
there was frequently a long interval between the theory and the practical classes, resulting in pupils no longer 
remembering the theory. 
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A curriculum based on modules is more friendly for pupils in vocational schools. Above all the level of absence 
in classes is noticeably lower, as pupils participate in the education with greater interest when there are more 
practical classes and they have the opportunity of performing real vocational tasks. In addition such education 
enables an individual approach to the pupil due to work in smaller groups and the way in which the modular 
curriculum is prepared. 

The teaching process carried out properly on the basis of modular curricula requires greater teacher 
involvement in the teaching process – they have to prepare exercises, adapt knowledge flexibly to the group’s 
needs, and constantly evaluate the curriculum. Such instruction also increases pupils’ motivation to learn, as 
they have to participate in classes in order to complete the education. 

Other strengths given for this form of vocational instruction were its efficiency and effectiveness. School 
representatives pointed out that they were observing a higher level of pass rates for vocational exams, and  
an improvement in pupils’ results during the entire teaching process. According to all the respondents, 
modular vocational education carried out properly enables better preparation of the pupil for the job market 
than is the case in subject-based education. 

The weaknesses in modular vocational education tend not to apply to the concept, but to the stage of its 
introduction in schools – which entails financial and organisational costs for the schools concerned. Modular 
education becomes effective and efficient when properly introduced, and this does not always happen. All 
shortcomings in the schools are evident in the education process, and are detrimental to perception of this 
form of vocational instruction, particularly among pupils.  

Such education also demands involvement and receptivity among all parties participating in the education 
process. It is particularly important for teachers to be well-prepared and involved in the teaching process, as 
they show the greatest mental resistance resulting from them being used to the organisation of education 
based on teaching subjects. 

 

Assessment of the quality and effectiveness of modular vocational education from the point of view of those 
providing and receiving such instruction  

 

The research findings showed there to be a firm belief in the effectiveness of modular education, particularly 
among school representatives and experts. Not all these respondents had had the opportunity to verify this 
opinion in practice, due to having only just begun teaching in this form, and had not yet had any pupils 
complete it. However, opinions regarding the effectiveness of such education are based on the experience of 
other schools or knowledge obtained on modular vocational education. As for pupils themselves, their feelings 
towards this means of vocational instruction were mixed. However, this is linked to modular education not 
functioning entirely as it should in certain schools, and a shortage of detailed information about the concept 
and its strengths. Pupils’ general criticism of school and education is also not without some significance here. 
With this group, assessment of the effectiveness of modular education should be based above all on analysis of 
what happens with pupils completing such education and their opinions, however this was not part of the 
subject-matter of this research project. 

The quality and effectiveness of such education depends above all on understanding its idea and the proper 
implementation of this form of vocational instruction in the school. Otherwise one may not observe positive 
effects from such instruction, which could discourage people in regard to this form of education and lead to 
them discontinuing. Modular education requires very good preparation on the part of the school, 
organisationally and in regard to substance, in order for positive effectives and the continuation of its 
implementation to be expected. 

For modular vocational education to be effective then three main factors must interlock: involvement and 
good preparation of the teaching staff; well-prepared teaching facilities; and motivation among the pupils. 
If these key conditions are fulfilled, than an increase in the effectiveness of this form of vocational 
instruction can be expected. 
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Modular education has been observed to contribute positively to the passing of vocational exams. According to 
the school representatives, the pass level for vocational exams among pupils obtaining instruction based on 
modular curricula was either 100% or – in cases where pass levels had been very poor – at a much improved 
level.  

 

Collaboration between vocational schools and other parties in implementing modular education  

 

The vocational schools covered by the research collaborate above all with institutions in the education 
system in the process of implementing modular vocational education. This cooperation covers informational 
support as well as consulting and methodological assistance. The KOWEZiU (National Centre for Supporting 
Vocational and Continuing Education) is a key player among institutions in the education system, and is the 
main sources of information regarding modular vocational education and a provider of curricula. The range of 
institutions which schools collaborate with is very broad – from institutions for the continuing professional 
development and training of teachers to other establishments implementing or getting ready to implement 
modular vocational education. The cooperation with institutions in the education system is rated positively, 
while the initiative for such collaboration comes from both sides. 

Cooperation with job market institutions was not diagnosed in relation to the implementation of modular 
education. These institutions participate to some extent in the creation of what vocational instruction is 
offered, but schools do not consult them in regard to teaching methods. The schools also only collaborate to  
a limited extent with employers. The intensity of such collaboration depends on a school’s general contacts 
with representatives of places of work. 

Collaboration with schools’ managing bodies is an inseparable component of the implementation of modular 
education, deriving from a school’s obligations towards its managing unit. As such, school representatives do 
not always distinguish this cooperation. In the case of schools in Warsaw, their directors drew attention to the 
significant support from Warsaw City’s Education Department, which organised consulting as well as teaching 
and methodological support for schools interested in implementing modular education, sending offers for 
training, conferences and continuing professional development to schools.  

 

Sub-regional variation  

 
Modular vocational education is not very widespread in the Mazowieckie voivodeship. Schools providing 
instruction based on modular curricula can be seen to be concentrated in two sub-regions: Warsaw and 
Radom. As such, it would be hard to point out sub-regional differences in this respect.  
 
At the current stage of implementing modular education in the Mazowieckie voivodeship, the main issue is the 
schools’ individual situation – i.e. the level of interest shown by their directors, how well prepared a school is, 
and a favourable stance shown by the managing body – as opposed to issues related to location. Schools 
implementing modular education are facing similar problems and difficulties everywhere, and how they cope 
depends on the individual activeness of their representatives.  

 

Main recommendations 

 

The cooperation and involvement of many different parties, who should be included to a lesser or greater 
extent in this process, is important for the implementation of modular vocational education. A range of 
recommended tasks for each of the identified parties has been defined on the basis of the research: 

� Representatives of managing bodies: they issue permits for the introduction of modular education 
and are also responsible for supporting schools in a financial sense. The main tasks for representatives 
of the managing bodies are: 
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o acquiring thorough knowledge and understanding of the idea of modular education, so as to 
be properly able to take decisions regarding the possibility of such education being provided 
by a subordinate establishment, and at the same time provide this establishment with the 
appropriate support. 

o supporting school directors in the process of implementing modular vocational education –  
e.g. ensuring financing, support in obtaining external funds, and help in securing 
collaboration with employers. 

o the promotion of modular education in the local community – e.g. promotion of this form of 
vocational instruction at local events and meetings, in the local press, and on web portals. 

� Directors: the decision to introduce modular vocational education in an establishment, as well as the 
correct course of this process, depends on their involvement, initiative and knowledge. They should 
collaborate with all involved groups. The main areas of the directors’ activities are: 

o acquiring and consolidating knowledge in this area, in order to prepare their school as best 
as possible for implementing modular education. 

o in-depth analysis of the possibility of introducing modular vocational education in their 
school – consulting representatives of managing bodies, the board of teachers and staff, in 
order to define the feasibility of organising the teaching process (e.g. what can be financed, 
infrastructure, technical and teaching facilities, staff, school specifics) and the support 
available (e.g. financial support, support in providing additional equipment for the school).  

o initiating and supervising the process of implementing modular education – encouraging the 
parties involved to deepen and strengthen their knowledge regarding this form of vocational 
instruction, supervision over the school’s preparation for introducing changes, and 
monitoring the course of the teaching process.  

o promotion of modular education in the local community (particularly among teachers, 
pupils and their parents) – e.g. promotion of this form of vocational instruction at events and 
meetings which the school attends or organises, in the local press, and on web sites – 
including the school’s own web page. 

o control of the quality and effectiveness of modular vocational education – internal 
supervision (internal evaluation of, control, and support for teachers). 

� Teachers: the correct course of the process for implementing modular education and curriculum 
content depends on their involvement and knowledge. It is their attitude which has the biggest impact 
on the quality of education based on modular curricula. The following steps should be taken by 
teaching staff: 

o acquiring and consolidating their knowledge of the modular education concept and the 
principles behind its implementation – e.g. by attending training and workshops, making use 
of publications dealing with this form of vocational instruction. 

o in-depth analysis of the possibility of introducing modular education in their schools – 
participation in consultation with school directors and managing bodies, and jointly defining 
opportunities for introducing modular education taking account of: financial capabilities, 
school infrastructure and technical and teaching facilities, staff, and the specifics of the 
school and the occupation for which implementation of modular education is planned. 

o active participation in the organisation of the teaching process – e.g. participation in 
preparation of the school’s curriculum, drawing up timetables. 

o promotion of modular education among pupils and their parents – e.g. organising jointly 
with school management promotional and informational meetings for pupil candidates and 
their parents, followed by organisation of informational meetings for those beginning study 
based on modular curricula. In doing this, one has to be absolutely sure that the information 
given is understood and internalised by pupils. A good idea is to prepare educational 
packages for pupils, which should contain all information on educational routes which is 
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important from the pupil’s point of view. Modular education should be presented as pupil-
friendly, with the emphasis on informing pupils of what skills they will acquire.   

o control of the quality and effectiveness of modular education – e.g. continuous reporting of 
any comments, difficulties or problems, periodic analysis of the results in pupils’ education, 
on-going evaluation of the curriculum in regard to content conveyed and effectiveness of the 
education. 

� Employers: a group currently rarely included in the process of implementing modular education. 
Employers should be involved in the following areas: 

o support for schools in the provision of equipment, teaching aids and materials; 
o consulting in regard to the school curriculum, educational content, and the effects this 

education is expected to bring; 
o involvement in the teaching process – participation by employers’ representatives in 

conveying practical knowledge, not only related to organisation of practical vocational 
instruction; 

� Pupils and their parents: above all they should thoroughly understand the idea behind modular 
vocational education and how it proceeds, taking particular account of the results which this 
education should bring. 
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