SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Metodyka nauczania zawodu z wykorzystaniem modułowych programów
kształcenia zawodowego
Lp. Elementy składowe sylabusu
1. Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki
2. prowadzącej przedmiot
3. Język przedmiotu
4. Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby
5. (osób) prowadzącej
przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia w
6. przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
7. Formuła przedmiotu
Liczba godzin zajęć
8. dydaktycznych
9. Założenia i cele przedmiotu
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Wykłady, ćwiczenia on-line i warsztaty grupowe
60 godz, w tym 15 godz on-line
Celem przedmiotu jest przygotowanie uczestnika projektu do
zaplanowania oraz poprowadzenia zajęć w ramach kształcenia
zawodowego z wykorzystaniem modułowych programów
nauczania oraz pakietów edukacyjnych (6 grup zawodowych).
 wykłady
 ćwiczenia (e-learning)
 warsztaty grupowe

10.

Metody dydaktyczne

11.

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a
także formę i warunki
zaliczenia poszczególnych
form zajęć wchodzących w
zakres danego przedmiotu

ćwiczenia
wypracowania
ocenianie ciągłe
zaliczenie (dopuszczenie do egzaminu)
egzamin

Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji

Wykłady:
1. Koncepcja kształcenia modułowego
2. Charakterystyka programów modułowych
3. Struktura programów modułowych
4. Kształcenie według modułowego programu nauczania
Ćwiczenia (e-learning):
1. Przegląd istniejącej bazy programów modułowych
2. Wybór programu przez uczestników grupy zawodowej
3. Przegląd opracowanych pakietów edukacyjnych
4. Opracowanie scenariuszy zajęć przy wykorzystaniu
programów modułowych i pakietów edukacyjnych
5. Warsztaty grupowe:

12.

13.

6. Organizowanie modułowej edukacji zawodowej w szkole
7. Opracowanie zasad wdrożenia wybranego programu
modułowego
8. Ustalenie barier utrudniających wdrożenie programu
modułowego
9. Opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie
modułowego realizację programu modułowego
10. Badanie efektów oraz doskonalenie organizacji zawodowego
kształcenia modułowego
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