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Методология на игрите приложена
в професионалното образование
и обучение

Материали за четене
Образованието и информационните технологии
Днешната коренна промяна в същността на знанието не се състои в това
колко много информация е достъпна. Тя се състои в това колко бързо
знанията могат да се разпространяват в огромните свързани мрежи от хора
и как те могат да се разрастват.

Преди десет години знаехме, че технологиите ще променят облика
на образованието и започвахме да си представяме начините, по които това
ще се случи. Днес обучението може да се провежда навсякъде.
Все повече и повече хора с различни потребности търсят образование,
а квалификацията на заетите в образованието никога не е билa по-висока.
( Джон Ф. Спиър III, президент и главен изпълнителен директор, Ellucian)
(Diana G. Oblinger, Editor©2012 EDUCAUSE ISBN 978-1-933046-00-6 )

Свързването на учебните практики на неформалното и формалното
образование в епохата на модерните технологии
Модерните технологии променят света по начини, които все още не са
разбрани напълно от хората. Ефектите от това се виждат по новините,
забелязват се в бизнеса, в начините за забавление и в политиката. Едно
ново поколение от ученици е много по-активно в начина, по който твори
и се свързва помежду си.

Един от ефектите върху училищата и образователната система е очевиден.
Следващото поколение ще живее в един много по-различен свят от този,
в който живее сегашното. Днешното поколение преподаватели не е
достатъчно подготвено за да ръководи този процес- всички ние се учим
един от друг при появата на нови модерни технологии. Всъщност,
тийнейджърите често са по-опитни в използването на тези технологии от
другите демографски групи.

Неформалното учене, което възниква в контекста на съвременните
технологии предлага значителни възможности за повишаване на
ангажирането на ученика в формалната учебна среда. Познанията на
тийнейджърите и опитът с информационните технологии, който те
притежават, трябва да достигнат до учителите. Те трябва да ги свържат с
начина си на преподаване и с учебното съдържание, така че да отговарят
на учебните цели в училищата. Преподавателите по педагогическо
образование имат опит в тази област. В момента се намираме в период, в
който сегашното и следващото поколение учители трябва да работят
заедно за да могат наистина да допринесат за развитието на този нов вид
образование.
(http://www.citejournal.org/vol8/iss2/editorial/article1.cfm )
(Bull, G., Thompson, A., Searson, M., Garofalo, J., Park, J., Young, C. & Lee, J. (2008).)

СЕМИНАРИ

Семинар в Турция се проведе на 25-ти май 2013

Семинар в Турция се проведе на 21-ви и 22-ри септември 2013

http://www.pinterest.com/GAMVET
/boards/

Семинар в България се проведе на 2-ри и 3-ти юни 2013

www.gamvet.org

Семинар в Италия се проведе на 1-ви, 2-ри и 3-ти октомври
2013

https://www.facebook.com/gamvetturkey?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/GamvetBulgaria/536023943089148?fref=pb&hc_location=profile_browser

gamveturkey@gmail.com

https://www.facebook.com/GamevetItalia?fref=pb&hc_location=profile
_browser

Втора международна среща по проекта се проведе в
София, България
На 4-ти, 5-ти и 6-ти юни 2013 се проведе втората
среща по проекта в България. Всички партньори участваха в срещата. Сюлейман Йардъмч представи въпросите
за управлението на бюджета.
Партньорите бяха информирани за дейностите
по разпространението на резултатите и плана за тяхното
изпълнение, плащанията по проекта и неговия бюджета. От
своя страна партньорите представиха информация за
извършените от тях дейности за разпространение на
резултатите.
Трета международна среща по проекта се проведе в
Сицилия, Италия
Третата среща се състоя на 3-ти и 4-ти октомври в
Италия. Даниел Вайс представи развитието на игрите.

На 4-ти и 5-ти октомври платформата GAMEDECK
беше показана и теми свързани с управлението на проекта
също бяха обсъдени. Пол Гес, външен оценител, също се
присъедини към срещата. Той отговаряше на въпросите на
партньорите.
За допълнителна информация,
моля, посетете:
http://campustechnology.com/articles/2011/01/12/can-blogging-make-a-difference.aspx
http://www.citejournal.org/vol8/iss2/editorial/article1.cfm

http://www.youtube.com/user/
gamvetturkey

http://byte42.de/material/modellversuch_bremen.pdf
http://www.educause.edu/research-publications/books/game-changers-education-andinformation-technologies
http://www.digra.org/
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/english.php

http://www.vimeo.com/searc
h/channels?q=gamvet
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията и Турската
национална агенция не може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.

