P ODRĘCZNIK DO NOWEGO
PROGRAMU NAUCZANIA
Rozwój kompetencji w zakresie ochrony zdrowia dla grup
defaworyzowanych oraz nauczycieli / trenerów w dziedzinie
kształcenia osób dorosłych

Niniejszy dokument opisuje profil obowiązkowych kompetencji
trenerów, którzy realizują program nauczania H-CoDe. Profil
kompetencji wynika z obszarów tematycznych, sytuacji szkoleniowych,
treści oraz metod programu nauczania H-CoDe. Jest podstawą do
wdrożenia europejskiego programu nauczania w oparciu o ERK
(Europejskie Ramy Kwalifikacji).
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numer projektu:

Podręcznik do nowego programu nauczania
Rozwój programu nauczania H-CoDe – Wprowadzenie do programu
nauczania stanowiącego podłoże dla teorii dydaktyczno-metodycznej
Obszary tematyczne – więcej niż tylko uzupełnione treści szkoleniowe?
O 2000 roku cele i treści niemieckich ramowych programów nauczania dla
szkół zawodowych są konstruowane krok po kroku według poszczególnych
obszarów szkoleniowych.
Wyjście poza obszary nauki o ograniczonej funkcji powinno pozwolić
uwzględnić najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i
gospodarczych w procesie nauczania w szkole. Poza formalnymi aspektami
właśnie to mamy na myśli, kiedy mówimy o zorientowaniu na obszary
tematyczne oraz podejściu koncentrującym się na obszarach szkoleniowych.
Programy nauczania zorientowane na obszary szkoleniowe zapewniają
rozwój kompetencji (umiejętność działania), umieszczając je w centrum
procesu nauczania.


Pozwalają one doprecyzować cele kształcenia zawodowego z poziomu
ekspertów, umiejętności ludzkich i społecznych



Wspierają one zasadę zorientowania na działanie



Są one dostosowane do procesów biznesowych i procesów pracy



Dodatkowo odnoszą się one do przedmiotowych treści, które są coraz
bardziej społecznie komunikatywne, oraz refleksyjnych aspektów
szkolenia



Pozwalają one na przyjęcie w szkole bardziej profesjonalnego punktu
widzenia



Oferują one lepszą zdolność przystosowania się do zmian w świecie
pracy zawodowej, co jest możliwe dzięki bardziej otwartej formie, w
której treści przybierają charakter wzorcowy



Uwzględniają potrzebę ograniczenia nadmiaru materiałów.



Pomagają w zorientowaniu na zintegrowane procesy biznesowe i
procesy pracy, testy zorientowane na działania
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Obejmują one świadczenie umiejętności ludzkich i społecznych w
zakresie przedmiotów zawodowych

Dlaczego sytuacje szkoleniowe
W sytuacjach szkoleniowych, skonkretyzowane zostaną obszary tematyczne,
które mają zostać objęte procesem nauczania w warunkach panujących w
każdej szkole lub organizacji. Jest to możliwe tylko przy znajomości
podstawowych sytuacji działania lub obszarów.
Struktura sytuacji szkoleniowej zależy od ciągu poszczególnych etapów
działania obejmujących informacje, planowanie, podejmowania decyzji,
ocenę. Zazwyczaj środowisko nauki obejmuje więcej sytuacji szkoleniowych,
które przedstawiają różne sytuacje działania przygotowane do nauczania.
Sytuacje szkoleniowe nadają autentyczności teoretycznej lekcji, sprawiając,
że staje się ona widoczna i zrozumiała. Studenci mają prawdziwe
wyobrażenie o treści, ponieważ uczestniczą aktywnie w procesie uczenia się i
mają nad nim kontrolę.
W jaki sposób można zorganizować sytuacje szkoleniowe?
Każda sytuacja szkoleniowa powinna pozwalać uczniom na działanie w
pełnym zakresie.
Struktura tego działania może stanowić wyidealizowaną postawę w szeregu
różnych etapów. W najprostszej postaci uwzględnia kontrolę z opisem Planu
– Realizacji, a następnie rozróżnia zróżnicowaną ocenę Informacji –
Planowania – Decyzji – Wykonania.
Strukturę tą można wykorzystać do planowania sytuacji szkoleniowej,
koordynacji między kolegami, przedmiotami lub między ćwiczeniami /
praktykami zawodowymi i teorią.
Skoordynowanie planowania lekcji – tutaj planowania sytuacji szkoleniowej –
w tej fazie oferuje wskazówki i ułatwia przestrzeganie podstawowych kwestii
uwzględnianych w przypadku zorientowania na działanie przy planowaniu
konkretnego procesu nauczania.
Opracowywana jest siatka planowania przedstawiona w materiałach. W
siatce tej planowanie lekcji zostało przedstawione jako prosta struktura. Służy
ona jako podstawa do planowania sytuacji szkoleniowej.
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Uczniowie otrzymują złożone zadanie lub problem, analizują, o ile
jest to konieczne, warunki pracy lub opisują błędy lub wady.
Uzgodnienie działania lub celu nauczania na rzecz wspólnej pracy
zapewnia uczniom swobodę uczestnictwa. W pełni uzasadnione jest
określanie przez nauczyciela celu w sytuacji instruktażowej,
definiowanie wymagań programowych i granic potrzeb zawodowych
dla uczestników.
Uczniowie układają plan w celu uzyskania informacji, opracowują
plan pracy oraz harmonogram działań w klasie i rozpatrują różne
sposoby pracy.
Konieczne jest omówienie form dokumentacji i prezentacji oraz
kryteria oceny / monitorowania oraz możliwych elementów działania.
Liczbę planowanych możliwości można w mniejszym lub większym
stopniu ograniczyć poprzez wcześniejsze decyzje i preselekcję
dokonywaną przez nauczyciela, w zależności od umiejętności i
wiedzy uczniów.
Podczas sesji plenarnej lub w grupach odbywa się ustalanie planu
lub wielu planów lub koncepcji rozwiązań, uzgadnianie podejścia,
ram czasowych, porównywanie obowiązków, określanie możliwych
form prezentacji i dokumentowania rezultatów działania.
Uczniowie biorą udział, na przykład, w oparciu o szereg kryteriów na
odpowiednim poziomie kontroli i analizy metod pracy, prezentacji,
wyników pracy i rezultatów działania. Zadają sobie krytyczne pytania
dotyczące, między innymi, procesów pracy i wyników w zakresie
zachowań.
Podczas rozważań dotyczących wszystkich działań (etap 1-5)
następuje porównanie z działaniem opracowanym na końcu etapu
Informacji i/lub celem edukacyjnym.
Porównanie odbywa się na trzech poziomach uzyskanych informacji,
zgodności z planem pracy i harmonogramem oraz pracy
poszczególnych osób. Ważne tutaj jest to, aby w rozważaniach
koncentrować się przede wszystkim na opinii uczestników
dotyczącej ich samych: Ich własnego procesu uczenia się,
uzyskanych przez nich informacji, prezentacji w grupie.
Głównym punktem jest to, jak ważna jest ocena znaczenia
„patrzenia wstecz”, „filtrowania”, „sortowania”, „osobistej oceny”,
„wyeksponowania”. Obecna jest tutaj także krytyka i/lub naturalnie
negatywne doświadczenia oraz gniew. Na tym etapie dochodzi cykl
działań stanowiących podstawę do ewentualnego przejścia do
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nowego etapu obejmującego informacje stanowiące odpowiedź na pytania, które
uzyskano podczas oceny.

Podsumowanie:
Cel edukacyjny szkoły
zawodowe i środowiska
życia społecznego
uczniów

Obszary tematyczne
szkolenia

Zawodowe obszary
działania

Sytuacje szkoleniowe
Sytuacje dotyczące
obszarów działania

Sytuacje dotyczące obszarów działania:
Każdy zawód charakteryzuje się różnymi zadaniami zawodowymi oraz
kierunkami działań.
Na podstawie praktyki zawodowej w firmie wzorce zawodowe muszą być
opisane jako sytuacje działania typowe dla danego zawodu z uwzględnieniem
sytuacji działania, których można się spodziewać w przyszłości.
Obszary działania:
Ze względu na swoją różnorodność sytuacje działania występujące w
rzeczywistości wymagają zbadania pod kątem ich przydatności do zawodu,
znaczenia w przyszłości, ich podobieństw, ich wzorcowego charakteru, itp.,
jak również ich przydatności jako podstawy dla obszarów nauki, a następnie
do struktury w obszarach działania.
Obszary tematyczne i sytuacje szkoleniowe dotyczące obszarów działania
oraz sytuacje działania stanowią podstawę, ale nie stanowią refleksji, a
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jedynie wyrażają sprzeciw; należy jednak wyjść poza nie, wskazując, na
przykład, cel edukacyjny szkoły zawodowej.

Obszary nauki:
Obszary szkoleń zawodowych są opracowywane w oparciu o dydaktycznometodyczne rozważania na podstawie obszarów działań i celu edukacyjnego
szkoły. Za pośrednictwem celu edukacyjnego, uwzględnione zostanie
indywidualne i społeczne środowisko życia uczniów, zapobiegając zwężeniu
zawodowych obszarów działania.
Sytuacje szkoleniowe:
W sytuacjach szkoleniowych, skonkretyzowane zostaną obszary nauki, które
mają zostać objęte procesem nauczania w warunkach panujących w każdej
szkole. Jest to możliwe tylko przy znajomości podstawowych sytuacji
działania oraz obszarów.
Struktura sytuacji szkoleniowej zależy od ciągu poszczególnych etapów
działania obejmujących „informacje”, „planowanie”, „podejmowania decyzji”,
„ocenę”. Zazwyczaj środowisko szkolenia obejmuje wiele sytuacji
szkoleniowych które przedstawiają różne sytuacje działania w zakresie
nauczania.
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