YENİ MÜFREDATIN EL
KİTABI
Dezavantajlı hedef gruplar ve Yetişkin eğitimi ve
nitelik alanında çalışan öğretmenler / eğitimciler için
Sağlık Önlem Yeterlilikleri Geliştirme

Bu belge, H-Code müfredatını uygulayacak eğiticilerin zorunlu yeterlilik
profilini açıklar. Yetkinlik profili öğrenme alanları, öğrenme durumları,
içindekiler,
H-Code
müfredat
yöntemlerinin
sonuçlarından
kaynaklanmaktadır. Bu AYÇ (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) temelinde bir
Avrupa müfredat uygulanması için temel oluşturur.
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YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI
H-Code Müfredat gelişimi - müfredata Giriş- didaktik temel-metodik kuram
Öğrenme alanları - sadece yeniden stoklanmış içerikten çok öğretim
için?
Alman eğitim çerçevesinde programlarında meslek lisesi öğretim içeriği ve
hedefleri, öğrenme alanlarına göre adım adım 2000 yılı beri yapılandırılmıştır.
Sadece ana hat fonksiyonu ötesinde öğrenme alanlarının toplumda son
gelişmeleri ve ekonomiyi kapsayacak şekilde ve okul öğrenimine entegre
olmasına izin vermelisiniz. Bu, öğrenme alanı hakkında konuştuğumuz zaman,
biçimsel yönlerin ötesinde, uyum ve öğrenme alanı yaklaşımı kastedilmektedir.
Öğrenme alanı odaklı müfredat öğretim merkezinde kapasite geliştirmeyi
(eylem yetkinliği) temin eder.


Onlar uzmanlar, insan ve sosyal beceriler düzeyinde mesleki eğitimin
amaçlarının bir açıklamasına izin verir



Onlar eylem uyumunun prensiplerini destekler



Onlar iş ve iş prosesi rotasına oturtulmuştur



Onlar eğitimde konuya özel içeriğe ilaveten giderek sosyal iletişim ve
refleksi yönlerine başvurur



Onlar okulda büyük bir profesyonel görüşe müsaade eder



Onlar çalışma dünyasındaki değişimlere daha iyi uyum sağlama
yeteneği sunar, örnek bir karakter içererek daha açık bir form ile
mümkün kılar



Onlar Materyal değerinin limit ihtiyacına dikkat eder



Onlar işe uyumlu ve çalışma süreçlerine entegre yönlendirme ile,
eylem odaklı testler yardım ederler



Onlar mesleki konularda insan ve sosyal becerilerinin sağlanması
koşulunu dahil ederler

Neden öğrenme durumları
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Öğrenme Durumlarında, öğrenme alanları her okul veya kuruluşun
koşullarında somutlaşır. Bu ancak, eylem durumları ve alanları bilgisi
temelinde bilgi ile mümkündür.
Bir öğrenme durumun yapısı eylem fazının dizilimi bilgi, planlama, karar verme,
değerlendirme sırası tarafından belirlenir. Tipik olarak, bir öğrenme ortamı,
farklı eylem durumlarını resmeden öğrenim durumlarından fazladır. Öğrenme
ortamları, teorik derslerin görünür ve anlaşılır olmasında gerçeklik yaratır.
Öğrenciler içerik hakkında gerçek bir fikir edinir, çünkü onlar öğrenme ve kendi
öğrenmesi konusunda kontrole sahip, aktif katılımcıdırlar.

Öğrenme durumları nasıl yapılandırılır?
Her öğrenme durumu öğrencilerin tam eylemine müsaade etmelidir.
Bu eylemin yapısı, farklı fazların bir serisinde, idealize edilmiş bir poz olabilir.
En basit şekliyle bu Plan - Yürütme ile tanımlanır, daha fazla farklılaşmış
olduğu - planlama - Karar - işletme - Kontrol Edilmesi - farklılaştırılmış
değerlendirmedir.
Bu yapı, öğrenme durumlarının planlanması, iş arkadaşları arasındaki
koordinasyon, konular veya uygulama / mesleki uygulama ve teori arasındaki
planlama için kullanılabilir.
Ders planlama hizalama - burada öğrenme durumlarının planlaması - bu
aşamada rehberlik sağlar ve beton öğretim tasarımında eylem yönü için temel
hususlara uymak için yardımcı olur.
Malzemelerde gösterilen planlama sistemi geliştirilmiştir. Onlarda ders
planlama / master ayar kaba yapı olarak gösterilir. Bu öğrenme durumlarının
tasarımı için bir temel olarak hizmet vermektedir.
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Bilgi ve
analiz ler

Planlama

Karar

İşletme
Kontrol

Öğrenciler gerekirse, analiz, çalışma koşulları veya hata veya hataları
tanımlaması ile, karmaşık bir görev veya sorunu kazanır. Bir eylemin
yada öğrencilerin Ortak çalışma katılım gecikmesi için öğrenim
hedefinin anlaşması. Bu mükemmel şekilde yapısal durumlarda,
müfredat gereksinimleri ve gerekli katılım için mesleki ihtiyaçların
limitlerini yaptığınızda, eğitimcinin hedefleri dikte etmesini
meşrulaştırır
Öğrencilerin bilgi edinme planı, onlar sınıftaki eylem için bir çalışma
Planı ve zaman çizelgesi geliştirdi ve farklı çalışma yollarını düşündü.
Dokümantasyon ve sunum şekilleri ve Değerlendirilmesi / izleme ve
olası eylem öğeleri için kriterler ele alınmalıdır. Planlama
alternatiflerinin sayısı öğretmenin önceki kararları ve ön seçimi ile
sınırlı olabilir, beceri ve öğrencilerin daha az veya çok daha önceki
bilgisine bağlı olabilir.
Genel kurul ya da gruplar halinde, bir plan veya birden fazla plan veya
çözüm kavramları yaklaşımı üzerinde anlaşma, bir zaman çerçevesi,
karşılaştırma, sorumluluklar, olası sunum formu, belge, mantasyon ve
eylem ürünü yer alır.
Öğrenciler örneğin, kontrol ve çalışma uygulamaları, sunumlar ve iş
sonuçları ve eylem ürünleri için uygun bir seviyede kriterler katalogları
dayalı, yorum katılır. Onlar iş süreçleri ve davranışların sonuçlarını
içeren, eleştirel kendilerini sorguluyorlar.
Eylemin (Phase 1-5) tüm bu yansımasında, formüle edilmiş eylem faz
sonunda bilgiler ve / veya eğitim hedefleri karşılaştırmak için gelir.

Değerlend
irme
Yansıtma

Bu karşılaştırma kazanılan bilgi artışı, iş planı uyumu ve bireylerin
çalışma takvimi, üç düzeyde gerçekleşir. Burada önemli olan, bu
yansımada öncelikle katılımcıların kendilerine bakışa odaklanmaları
yatmaktadır ki: bu kendi öğrenme sürecinde, kendi bilgi kazanımı için,
grup tanıtımı için .

"Arkası dönük" "filtre", "sıralama", "kişisel oranı", "görünür yap"
anlamını değerlendirilmesinin önemi odak noktasıdır. Eleştiri ve
/ veya doğal olumsuz deneyimler ve öfke de dahildir. Burada
eylem döngüsüne, değerlendirme sırasında bulunmuş,
soruların, olası yeni bir bilgi aşaması formu temelinde katıl
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Özet:

Faaliyet alanı durumları:
Her meslek mesleğin görevleri ve eylem çeşitli kurslar ile karakterizedir.
Şirket iş uygulamaya dayalı profesyonel tipik, bu mesleğin eylem durumu ile,
gelecekte beklenen durumlarda dahil olmak üzere, tarif edilmelidir.
Faaliyet alanları:
Eylem durumlarının aslında meydana geliş çeşitliliği, onların bu meslekle
ilişkilerinin test edilmesini gerekli kılar. Onun gelecekteki önemi; onların
benzerlikleri, örneksellikleri, uygunlukları yanı sıra öğrenme alanları temeli
olarak ve sonra yapıya: eylem alanlarında.

Eylem alanları ve altında yatan bu eylem durumlara ilişkin öğrenme alanları ve
öğrenme durumları, Meslek okulu eğitim misyonu ile ama onlar sadece direnir,
yansıtmaz, ancak bunların ötesindeki nokta vs.
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Öğrenme alanları:
Mesleki eğitim alanları, eylem alanları ve okulun eğitim misyonu temelinde
didaktik-metodik yansıma sergileyerek çerçevelenir. Eğitim misyonu
aracılığıyla, insanların bireysel ve toplumsal yaşam ortamını kapsayacak ve
mesleki eylem alanlarda bir daralmayı önleyecektir.

Öğrenme Durumları:
Öğrenme durumlarında, her okulun koşullarında öğrenim için öğrenme alanları
eğitim alanlar öğrenme somutlaşır. Bu ancak eylem durumları ve alanları
temelindeki bilgi ile mümkündür.

Bir öğrenme durumun yapısı eylem fazlarının "bilgi", "planlama", "karar verme",
"rating" dizisi ile belirlenir. Tipik olarak, bir öğrenme ortamı, öğretim için farklı
eylem durumlarını resmeden, çoklu öğrenme durumları ile işlenir
.
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