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PRIROČNIK ZA KURIKULUM H-CODE
Razvoj kurikula H-CoDe – uvod v didaktično-metodično teorijo za kurikulom

Učni moduli – več kot preurejene učne vsebine?
Cilji in vsebine poklicnega izobraževanja se od leta 2000 v nemškem
okvirnem kurikulumu postopoma preoblikujejo v modularno zgradbo.
Učni moduli omogočajo vključevanje zadnjih ekonomskih in družbenih
sprememb v učni proces. To imamo v mislih, ko govorimo o modularni
orientaciji in modularnem pristopu.
Kurikul, ki je nastavljen modularno, umešča pridobivanje kompetenc kot
osrednji del učnega procesa.



Omogoča jasen opis ciljev poklicnega izobraževanja na nivojih
strokovnih, človeških in socialnih veščin



Podpira načela akcije



Usmerjen je na delovne in poslovne procese



Nanaša se na specifično vsebino, ki omogoča dodatno učenje na
področju komunikacije in refleksije



Omogoča večjo profesionalnost v šoli



Omogoča prilagajanje spremembam na delovnih mestih zaradi odprtih
vsebin, ki služijo kot primer



Upošteva potrebo po omejitvi materialnega bogastva



Podpira osredotočenost na delo in delovne procese s praktično
naravnanimi testi



Vključuje osebne in družbene vsebine pri strokovnih predmetih
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Zakaj učne situacije
Na podlagi učnih situacij nastajajo konkretna učna področja, prilagojena
pogojem šole oziroma organizacije. To je mogoče samo pri poznavanju
ozadja učnih situacij oziroma modulov.
Sestava učne situacije je določena z zaporedjem informacij o akciji (action
phase information), načrtovanjem, odločanjem in ocenjevanjem. Navadno je
učno okolje sestavljeno iz učnih situacij , ki prikazujejo različne akcije (action
situations), pripravljene za učenje. Zaradi učnih situacij je realnost znotraj
teoretične lekcije vidna in razumljiva. Učenci dobijo pravo idejo o vsebinah
ker aktivno sodelujejo in nadzorujejo lastno učenje.
Kakšna je zgradba učnih situacij?
Vsaka učna situacija naj v celoti dovoljuje sodelovanje učencev.
Zgradba akcije je točka v seriji različnih faz. V najpreprostejši obliki je to
Načrtuj – Izvedi – Preveri in se lahko še podrobneje razvrsti v Informiraj –
Načrtuj – Odločaj – izvedi – Preveri – Evalviraj.
S to zgradbo lahko načrtujemo učne situacije, usklajujemo sodelavce,
vsebine ali praktične dele in teorijo.
Vrstni red načrtovanja lekcij – v tem primeru učnih situacij – na tej točki nudi
vodenje in pomaga pri usklajevanju z osnovnim upoštevanjem akcij pri
načrtovanju dejanskega učenja.
Tabela z osnovnim načrtom kurikula je prikazana kot groba zgradba in služi
kot osnova za načrtovanje učnih situacij.
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Informiraj,
analiziraj

Načrtuj

Odločaj

Učenci se soočijo z zahtevnejšo nalogo ali problemom, po potrebi
analizirajo delovne pogoje in opišejo napake. Strinjanje o akciji ali
učnem cilju skupinskega dela omogoči učencem sodelovanje.
Popolnoma upravičeno učitelj narekuje cilje, kadar sodelovanje
omejujejo učni položaj, zahteve kurikula in potrebe poklicnega
usposabljanja..
Učenci načrtujejo, kako bodo pridobili informacije, izdelajo delovni
načrt and urnik akcije v učilnici ter pri tem upoštevajo različne načine
dela.
Treba je preučiti načina dokumentiranja in kriterije za
oceno/spremljanje in druge z akcijo povezane stvari. Število učnih
altenativ lahko omejimo predhodnimi odločitvami oziroma izbiro
učitelja glede na njegove veščine in, bolj ali manj, predznanje
učencev.
Z izdelanim načrtom ali načrti rešitev pridemo do uskladitve
pristopov, urnika, razdelitve odgovornosti, možnih načinov
predstavitve, izdelave dokumentacije in produkta akcije.

Izvedi
Preveri

Učenci, na primer, sodelujejo na osnovi kataloga kriterijev na
primernem nivoju nadzora in pregleda delovnih praks, predstavitev,
delovnih razultatov in produktov akcije. Kritično ocenjujejo sebe,
delovne procese in rezultate vedenja.
V refleksiji celotnega postopka (faze 1-5) pride do primerjave z
akcijo, oblikovano ob zaključku faze informiranja in/ali cilja
izobraževanja.

Evalviraj
Razmisli

Ta primerjava se zgodi na treh nivojih prejemanja informacij,
usklajenega delovnega načrta ter urnika in dela posameznikov.
Pomembno je, da je razmislek osredotočen na stališču udeležencev
do sebe: lastnih učnih procesov, lastnega pridobivanja informacij in
uvajanja v skupino.
Pomen evalvacije je v “oziranju nazaj”, “filtriranju”, “razvrščanju”,
“osebni oceni” in “vidnosti”. Kritika in/ali negativna izkušnja ter jeza
so prav tako vključene. Krog akcije na tem mestu ponuja prehod na
novo fazo informacij oziroma vprašanj, ki so se porodila med
evalvacijo.
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Povzetek:

Situacije akcijskih polj:
Za vsak poklic so značilne različne poklicne naloge in načini akcije.
Na osnovi delovnih navad podjetja je treba opisati tipične akcijske situacije,
vključno s tistimi, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti.

Akcijska polja:
Raznovrstne akcije je treba preučiti, če so pomembne za določen poklic, kaj
bo z njimi v prihodnje, so si podobne ali se razlikujejo in ali so primerne kot
osnova učnih modulov ter po strukturi.
Učni moduli in učne situacije, povezane z akcijskimi polji in akcijskimi
situacijami, prikazujejo izobraževalno poslanstvo poklicne šole.
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Učni moduli:
Moduli poklicnega usposabljanja imajo za okvirje didaktično-metodično
refleksijo na osnovi akcijskih polj in izobraževalnega poslanstva šole. Preko
izobraževalnega poslanstva vključujemo individualno okolje in družabno
okolje vsakega študenta, da preprečimo omejevanje poklicnih akcijskih polj.

Učne situacije:
V učnih situacijah se udejanjijo področja za poučevanje pod pogoji šole. To je
mogoče samo s poznavanjem ozadja učnih situacij oziroma modulov.
Zgradba učne situacije je določena z zaporedjem akcijskih faz “informacije”,
“načrtovanja”, “odločanja”, “ocenjevanja”. Tipično je učno okolje procesirano
skozi več učnih situacij, ki prikazujejo različne akcijske situacije za učenje.
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