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PAC.TT Трансферен семинар
Прочетете повече…
На 4 юни 2012г. партньорите по проекта се заеха с
последните приготовления на трансферния семинар.
Всички необходими материали и презентации бяха
подготвени в залата, предвидена за провеждането
на семинара. Тогава беше извършена и техническата
подготовка за събитието.

Трансферният семинар - Партньорската организация
ISQ подготви трансферен семинар по проект PAC.TT
на тема "Педагогическо обучение за обучители",
който се проведе на 5-ти и 6-ти юни 2012г. в Прага,
Чехия. С новата методология за обучение се
запознаха 14 професионални учители и обучители от
пет държави – партньори по проекта, като всеки от
тях сподели с останалите своите добри практики. На
семинара присъства и представител от Националната
агенция на Чехия.
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Модули:

Групова дейност "Ролева игра"



Модул 1: Обучителна система и контекст



Модул 2: Начална обучителна симулация



Модул 3: Комуникация и групова динамика
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Модул 5: Операционализация и план за действие



Модул 6: Дидактически ресурси и мултимедия



Модул 7: Съвместни платформи за обучение



Модул 8: Оценка на учебния и обучителен

Брой участници

12 до 14 обучаващи се

Продължителност

45 минути
Инструкторът разделя групата на
две малки групи. След това раздава
на група 1 и група 2 инструкции,
написани на лист. Той обяснява

Инструкции

процес


техниката „ролева игра” в симулация

на обучаващите се, че имат 30 мин.

Модул 9: Крайна обучителна симулация

да прочетат инструкциите, като имат
предвид поведението, описано в

Инструкторът на обучители от ISQ г-жа Ана Азеведо
обясни следните теми, част от Модул 3
"Комуникация и групова динамика", като по време
на презентацията екипът на проекта PAC.TT взе
активно участие:
Разбиране на динамичната връзка обучител
– обучаващ се – предмет на обучение, с цел
улесняване на учебния процес
Разбиране на психо-социалните явления,
като лидерство, в обучителните групи
Управление на различни работни групи,
насочено към предотвратяване на появата
на дискриминация и пречки пред
обучението
Разбиране на динамиката на
индивидуалното обучение в работната група
Посредническата роля в рамките на
работната група
По време на транферния семинар бяха проведени
много групови дейности. Една от тези дейности беше
ролева игра.
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Няма приложими такива.
Инструкции за група 1 –
“Resilians“ и

Материали

Инструкции за група 2
– “Katons“
След края на упражнението

Обратна връзка

Инструкторът обяснява накратко
предимствата на тази техника.
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взимайки участие в обучителна симулация. Всички
симулации бяха изгледани от останалите участници.

Екипът на PAC.TT...
Този проект е финансиран с подкрепата на Националната агенция на Турция. Настоящата публикация отразява
единствено възгледите на автора и Националната агенция на Турция не носи отговорност за начина, по който може
да бъде използвана съдържащата се информация.
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