Moduláris oktatás, moduláris taneszköz:
A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál
általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag egészén belül,
azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell
hogy kövessenek. A modulok önmagukban koherensek, vagyis egy témakört, témát tartalmaznak,
azonban a témakörök, a témák szerveződésének logikája eltérő modultípusokat hozhat létre. A modulok
sorrendje és egymásra épülése nem lehet véletlenszerű. A programoknak bejárási utakat kell kínálni a
kidolgozott modulokhoz, melyekhez bizonyos eszközi elemek szorosan kötődnek. Ilyenek például a
kompetenciafejlesztő oktatási programokhoz szervesen tartozó programtantervek, a csomag eszközi
(tanári / tanulói) elemei, az értékelési eszközök. A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és
gyakorlatsoraik teljes egészében lefedik a feldolgozandó tartalmat, vagy kisebb-nagyobb terjedelmű
elemként beépíthetők a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is. A modulárisan építkező
tananyag elrendezés az iskola tanórai kereteit túllépve felkínálja a tanórán kívüli tevékenységeket, az
élet különböző területén hasznosítható alkalmazást, a közvetlen gyakorlati kipróbálást. A modulok
kapcsolatban állnak egymással, melyben a legfontosabb az egész és a rész kapcsolata, valamint azok
alá, mellé és fölérendeltségi viszonya. Az oktatási programok elemi egységekből (modulokból) felépülő
jellege lehetővé teszi az egységek többféle csoportosítását, az alkalmazás flexibilitását, vagyis a
sorrend és a tananyagmennyiség hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi igényekhez.
A választható modulok rendszere azt jelenti, hogy mind a tanár, mind a diák számára váltási
lehetőségeket biztosít: egyes modulok szabadon változtathatók a tanulási-tanítási folyamatok aktuális
és távlatos szükségletei szerint. Szintezett feladatrendszert alkotnak, melyek lehetővé teszik az
egyazon tartalmi területen belüli differenciált képességfejlesztést, és a tanulók egyéni ütemű
előrehaladását, ezen túl a nagyobb egységeket átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztését a
tanítási / tanulási folyamatba az egy témához tartozó összefüggések hatékonyabb feltárására. Ennek
érdekében az oktatási programok több felhasználási lehetőséget, többféle bejárási utat kínálnak,
amelyek között az epochális feldolgozás lehetőségét biztosító átfogó szakaszok is szerepelnek a
hagyományos, a kötött heti óraszámmal működő eljárások mellett. A moduláris felépítés felkínálja az új
tantervi irányok és képzési tartalmak tervezésének nyitott lehetőségét, ugyanakkor a régi elemek
felhasználását is. A modulrendszerű képzés jól felszerelt tanulási környezetet kíván (iskolai könyvtár,
információ források, informatikai eszközök aktív használata stb.) és fejlett taneszközparkot. Szükséges
a modulok időről – időre történő szakmai és pedagógiai felülvizsgálata, a tantervi szintű korrekciók
elvégzése.
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