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PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU    

Lp. Nazwa modułu Cel modułu 

Liczba godzin 

Efekty uczenia się 

Metody 

weryfikacji i 

dokumentacji 

efektów 
z. teoretyczne z. praktyczne 

1. Podstawy 

pedagogiki ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

pedagogiki pracy 

Zapoznanie 

studentów z 

głównymi 

zagadnieniami 

przedmiotu ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

pedagogiki pracy 

5 - Wiedza 

W.1. – posiada wiedzę z zadań pedagogiki 
pracy oraz zasad organizacji praktycznej 

nauki zawodu. 

W.2. – posiada wiedze z zakresu 

identyfikowania ustawowych zadań 

nauczyciela w zakresie dydaktyki, opieki i 

wychowania. 

Egzamin pisemny 
 

 

 

Egzamin pisemny 

Umiejętności 

U.1. – potrafi  opisać przedmiot 

kształcenia i wychowania 

przedzawodowego i wskazać funkcje 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego 

  - potrafi określić funkcje doradztwa 

zawodowego 

dyskusja 

 

 

 
 

dyskusja 

Kompetencje społeczne 

K1. Potrafi uczestniczyć w grupowej 

analizie zadanego problemu. 
dyskusja 

2. Elementy 

psychologii w 

komunikacji i 

relacjach 

„instruktor – osoba 

ucząca się” 

Zapoznanie 

studentów 

z zagadnieniami 

w różnych 

okresach 

rozwojowych 

człowieka i 

radzeniem sobie z 

sytuacjami 

emocjonalnymi w 

8 - Wiedza  

W1. - Posiada wiedzę na temat 

podstawowych koncepcji 

psychologicznych. 
W2. - Zna i rozumie podstawowe pojęcia 

psychologiczne: procesy poznawcze, 

osobowość, temperament, inteligencja, 

emocje. 

Sprawdzian 

pisemny 

 
Sprawdzian 

pisemny 

 

Umiejętności  
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edukacji, pracy, 

(stres, konflikty, 

idp) 

U1. - Potrafi poruszać się w zdobytej 

wiedzy psychologiczne pod katem 

instruktażu zawodowego. 

U2. - Uczestniczy w dyskusji na zadany 

temat w zakresie tematyki kursu. 

Dyskusja 

 

 

Dyskusja 

Kompetencje społeczne 

K1. Potrafi uczestniczyć  

w grupowej analizie zadanego problemu. 
Dyskusja 

3. Metodyka 

praktycznej nauki 

zawodu 

Rozwój wiedzy i 

umiejętności 

uczestników 

kursu w zakresie 

organizacji i 

prowadzenia 

praktycznej 

nauki zawodu 

27 - Wiedza  

W1. - Zna i rozumie zasady stosowania 

przepisów bhp i innych aktów prawnych 

dot. nauki zawodu. 

 

 

 

W2. - Posiada wiedzę w zakresie metodyki 

organizacji i prowadzenia kształcenia 

praktycznego uczniów i młodocianych 

pracowników.  

Bieżące 

obserwacje 

podczas 
wykonywania 

ćwiczeń 

indywidualnych i 

zespołowych.  

Sprawdzian 

pisemny/test 

 

Umiejętności 

U1. - Planuje i zorganizuje pracę 

dydaktyczno- wychowawczą i usługową 

uczniów w procesie kształcenia 

zawodowego. 
U2. - Dobiera formy, metody i techniki 

rozwijania umiejętności zawodowych 

uczniów. 

U3. - Planuje zadania wykonywania 

instruktora praktycznej nauki zawodu.  

Bieżące 

obserwacje 

podczas 

wykonywania 
ćwiczeń 

indywidualnych i 

zespołowych.  

 

Sprawdzian 

pisemny/test 

Kompetencje społeczne 
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K1. - Posiada świadomość właściwego 

doboru form, metod i treści kształcenia 

oraz kierowania rozwojem uczniów w 

procesie praktycznej nauki zawodu. 

Bieżące 

obserwacje 

podczas 

wykonywania 

ćwiczeń 

indywidualnych i 

zespołowych.  

3A. Praktyka 

metodyczna 

Rozwój 

praktycznych 

umiejętności 

pedagogicznych 

uczestników 

kursu w zakresie 

organizowania i 

prowadzenia 

zajęć kształcenia 

praktycznego – 

na stanowisku 

pracy instruktora 

nauki zawodu 

- 

 

8 Wiedza 

W1. - Zna warunki organizacji i 

prowadzenia zajęć praktycznych na 
stanowisku pracy  z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa, ergonomii i ochrony 

środowiska. 

Bieżąca 

obserwacja i ocena 
na stanowisku 

pracy instruktora 

nauki zawodu  

Umiejętności 

U1. - Przygotowuje i przeprowadza zajęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

U2. - Wypełnia i prowadzi dokumentację 

zajęć praktycznej nauki zawodu 

Bieżąca 

obserwacja i ocena 

na stanowisku 

pracy instruktora 

nauki zawodu.  

Kompetencje społeczne 

K1. - Wpływa na rozwój motywacji i 
kształtowanie prozawodowych postaw 

uczniów podczas nauki zawodu.  

Bieżąca 
obserwacja na 

stanowisku pracy 

instruktora nauki 

zawodu.  

 

 

 


