V okviru projekta UNISVET so strokovni sodelavci izvajali aktivnosti, povezane z uvajanjem
novih izobraževalnih programov v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju s
področja storitev. Ena od teh aktivnosti je
priprava odprtega kurikula, katerega smo koordinirali na Centru za poslovno usposabljanje. Aktivnosti odprtega kurikula so predstavljene v pričujoči publikaciji.
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Odprti kurikul – most med šolo in poslovnim okoljem

Projekt UNISVET je štirileten projekt, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, kulturo,
znanost in šport in Evropski socialni sklad. V
projekt so vključene šole s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in frizerstva.
Projekt se bo zaključil 31. 12. 2012, aktivnosti
zajete v projektu pa bodo na šolah potekale
naprej, osnovane na novih znanjih.

UNISVET – AKTIVNOST ODPRTI KURIKUL

Odprti kurikul – most med
šolo in poslovnim okoljem

V pričujoči publikaciji smo kot končni rezultat predstavili primere katalogov znanja za
odprti del kurikula, saj smo v njih skušali zajeti čim več navedenih ugotovitev. Katalogi so
načrtovani učnociljno; izhodišče so predvsem
tiste kompetence, ki so jih podjetja najpogosteje poudarila. Odražajo torej predvsem
potrebe teh podjetij, vendar zaradi velikosti
in pomembnosti teh podjetij menimo, da so
odgovori dovolj reprezentativni.
Navedeni katalogi znanja (štiri za področje
ekonomije, poslovanja in uprave ter po eden
za frizerstvo in predšolsko vzgojo) so predvsem usmeritev, kako zasnovati in oblikovati
module odprtega kurikula.
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Odprti kurikul predstavlja razvojni izziv za
sodelovanje podjetij s šolo, saj omogoča nove
oblike in metode poučevanja, individualizacijo pouka in hitrejše vključevanje novih kompetenc v obstoječe izobraževalne programe, s
tem pa tudi konkurenčno prednost šole. Odprti kurikul je na nacionalni ravni opredeljen
samo s skupnim fondom ur. Njegovo vsebino,
strukturo določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji.

Odprti kurikul se torej kaže kot zelo pomemben sestavni del prenovljenih izobraževalnih
programov in kot most med šolo in okoljem.
Za razvijanje ustreznih kompetenc dijakov je
ključno trajno, učinkovito in proaktivno sodelovanje podjetij in drugih socialnih partnerjev
s šolami.
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