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НАРЪЧНИК НА НОВИЯ УЧЕБЕН ПЛАН
Развитието на H-CoDe учебна програма- Въведение в учебната
програма и основната дидакто-методическа теория
Учебни полета - повече от просто преподреден модел на обучение?
Целите и съдържанието на методите на преподаване в в немските
учебни програми са структурирани от 2000 година стъпка по
стъпка по области на обучение.
Значителна част от тях не отразяват промените, настъпили в
съвременния живот и не дават възможност да се включат найновите разработки в обществото и икономиката, за да бъдат
интегрирани в училищното обучение. Извън нормативните аспекти,
методите изискват промяна от гледна точка на обучителните
области и полета.
Учебно-ориентираните полеви учебни програми предвиждат
изграждането на капацитет (компетентност за действие) в центъра
на обучението.
• Те позволяват изясняване на целите на професионалното
образование на ниво експерти, човешки и социални умения
• Те подкрепят принципа на действие
• Те са насочени към бизнеса и работните процеси
• Те обогатяват модела на обучение с интерактивни полета на
действие и комуникация
• Те дават път на повече професионални занятия в училище
• Те предлагат по-добра способност за адаптация към промените в
работния свят, станали възможни благодарение на по-отворената
форма на съдържание
• Те вземат предвид необходимостта от ограничаване на
материалното богатство.
• Те помагат бизнеса и работните процеси
• Те включват предоставянето на човешки и социални умения в
професионалните предмети
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Защо „обучителни ситуации“?
В обучителните ситуации, обучителните области за преподаване в
условията на всяко училище или организация ще бъде конкретизирани.
Това е възможно само със знанието на базисните положения за
действия или полета.
Структурата на обучителната ситуация се определя от
последователността на информация, планирането, вземането на
решения, оценката. Обикновено една учебна среда е повече учебни
ситуации, от колкото изобразяване на различни ситуации за действие,
подготвени за преподаване. Учебните ситуации правят теоретичния урок
видим и разбираем. Студентите получават реална представа за
съдържанието, защото те са активно участващи в обучението и имат
контрол върху собственото си обучение.
Как може да се структурира обучителната ситуация?
Всяка обучение ситуация трябва бъде достъпна за студентите.
Структурата на това действие може да бъде определена като поредица
от различни фази. В най-простия си вид тя е с План - Изпълнение описана проверка- планиране - решение - проверка - диференцирана
оценка.
Тази структура може да се използва, за да се планират учебни ситуации,
за координация между колеги, субекти или между практиката /
професионалната теория.
Подредбата на планирането на обучение - планирането на учебни
ситуации - в тази фаза дава насоки и помага да се спазват основните
съображения за ориентация за действие при проектирането на методи
на преподаване.
Модела на планиране е достъпен в разработените материали. Те
служат като основа за проектирането на ситуациите от обучението.
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Информация
, анализ

Планиране

Решения

Студентите усвояват сложни задачи или проблеми,
анализират, ако е необходимо, условията на работа или
описват грешките и недостатъците.
Координираните действия улесняват комуникацията учителученик. Учителят задава целта, като се съобразява с
изискванията и ограниченията и професионалните нужди за
участие.
Учениците планират да получат информация, те изработват
план и график за действията в класната стая и разглеждат
различните модели за работа.
Трябва да бъдат обсъдени формите на документация и
презентация и критерии за оценка / мониторинг и възможните
позиции за действие.
Броят на алтернативи за планиране може да бъде ограничен от
предходни решения и предварителния подбор на учителя, в
зависимост от уменията и предишни знания на студентите.

Стартиране
Проверка

Оценка
Отразяване

Работа в пленарна зала или в групи чрез създаване на план
или множество планове Споразумение за подход, срокове, за
сравняване на отговорности, документи.
Учениците участват въз основа на критерии за каталози на
подходящо ниво на контрол и преглед на работните практики,
презентации и резултати от работата и продукти за действие.
Те се поставят под въпрос критично, включително работните
процеси и резултати на поведение.
Целият курс на действие (Фаза 1-5) е съсредоточен върху
сравнение с формулираните действия на образователната цел.
Това сравнение се извършва на трите нива на информация,
печалба, спазването работен план и график и работата на
физическите лица. Важното тук е, че в този фокусът се поставя
върху мнението на участниците: За собственото си обучение,
тяхната собствена информация наддаване с въвеждането в
групата.
Значението на методите за обратна връзка се свързва с
"погледа назад" и "филтрирането“ на получената информация.
Включени са също Критика и / или естествено негативни
преживявания и гняв.
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Обобщение:

Действия в различните ситуации:
Всяка професия се характеризира с общи цели, особености и задачи.
На база общите практики, отделни характеристики на професията биват
типизирани.

Поле на действие:
Разнообразието от полета на се налага да бъде изследвано с цел
установяването на бъдещата му значение, приликите като основа на
обучителните полета и след това да структурани в полета на действие.
Обучителните полета и ситуации, свързани с областите на действие и на
ситуациите, свързани с тях, но те не отразяват точното съпротивление.
Обучителни полета:
Полетата за професионално обучение са рамкирани от дидактометодическото отражение въз основа на полетата на действие и на
образователната мисия на училището. Чрез образователната мисия,
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индивидуалния и социалния живот, учениците ще бъдат включени и
подготвени за бъдещите стресови ситуации на работното място.
Обучителни ситуации:
В обучените ситуации, обучените райони за преподаване в условията на
всяко училище ще бъде конкретизирани. Това е възможно само със
знанието на базисните положения за действие и тяхната рамка.
Структурата на обучителната ситуация се определя от
последователността на фазата действие "информацията", "планиране",
"вземане на решения", "Оценката". Обикновено една учебна среда се
обработва чрез множество обучителни ситуации, които изобразяват
различни ситуации за действие за преподаване.
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