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Šolski kurikulum
Šola ima na osnovi nacionalnega kurikula izdelan svoj izvedbeni kurikul, v katerem so programske enote porazdeljene po
letnikih za šolsko leto in za šolo v celoti.
Trenutno je v
teku obnova in usklajevanje kurikula z novimi izhodiš?i Nacionalnih smernic iz leta 2012. Z izvedbenim kurikulom se nacionalni
oz. okvirni izobraževalni program organizacijsko prilagaja kadrovskim in materialnim pogojem šole ter pogojem okolja, v
katerem šola deluje. Na?rtovanje izvedbenega kurikula razumemo kot proces, ki u?itelje spodbuja h kriti?nemu preverjanju,
dopolnjevanju in razvijanju razvojnega delovnega dokumenta šole. Proces ponuja priložnost za strokovni razvoj u?iteljev in
drugih strokovnih sodelavcev na šoli.
Postopki na?rtovanja izvedbenega kurikula predstavljajo tudi enega izmed klju?nih dejavnikov kakovosti šole. Prav od tega, s
kolikšno mero strokovnosti in profesionalne odgovornosti so opravljeni posamezni postopki na?rtovanja, je namre? odvisno
tudi, koliko bo šola uspešna pri uresni?evanju ciljev, opredeljenih v nacionalnem kurikulu. S pomo?jo kakovostno oblikovanega
izvedbenega kurikula se ustrezno uresni?ujejo temeljna na?ela, ki so dolo?ena na podro?ju izobraževanja ter cilji, ki izhajajo iz
zakonodaje in nacionalnega kurikula.
Pri na?rtovanju izvedbenega kurikula se upoštevajo sodobna didakti?na na?ela:
aktivno vlogo u?encev,
razvijanje zmožnosti vseživljenjskega u?enja (motivacija in strategije),
skrb za otrokov celovit razvoj, preko razvoja kompetenc, ki vklju?ujejo znanje, veš?ine, stališ?a, vrednote,
proces u?enja, oblikovanje osebnega izobraževalnega na?rta,
didakti?no fleksibilnost, prilaganje pouka u?encem (predznanju, interesom, ambicijam, sposobnostim),
osredoto?enost na u?enca in želene u?ne izide,
prehajanje od tradicionalnega, predmetnega razmišljanja k ciljnemu in kompeten?nemu.
Izbiro poti dolo?ajo cilji. Cilj pa je pripeljati vse u?ence in vsakega u?enca najmanj do temeljnega (najmanj minimalnega) znanja
ter hkrati spodbujati odli?nost, kjer je to mogo?e. Za kakovostno izvajanje kurikula na ravni šole je obenem pomembno, da se
u?itelj povezuje s kolegi, se posvetuje, na?rtuje, analizira, izboljšuje, evalvira svoje delo, pripravlja situacije za avtenti?no
u?enje in skuša vzpostaviti pogoje za to, da so u?enci motivirani in uspešni.
Izvedbeni kurikul je zakonsko predpisan dokument, v katerem šola dolo?i, kako bo konkretizirala in realizirala cilje
nacionalnega programa. Glede na to, da je šoli zaupana visoka stopnja avtonomije, je smiselno, da proces priprave, izvajanja
in evalviranja izvedbenega kurikula vklju?i v razvoj svojega sistema kakovosti.
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