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Transferový workshop PAC.TT

Čtěte více…
Partneři

projektu

připravovali

4.

června

2012

transferový workshop. Na místo realizace workshopu
připravili všechny materiály a prezentace, včetně jeho
technického zabezpečení.

Představitelka POŘÁDAJÍCÍ INSTITUCE, EA zahájila
Transferový workshop - ISQ připravila transferový

workshop uvítacím projevem. Poté, jménem ISQ, paní

workshop projektu PAC.TT týkající se „Pedagogické

Isabel

přípravy trenérů/lektorů“ ve dnech 5. a 6. června

trenérů/lektorů v Portugalsku. V Portugalsku je pro

v Praze, České republice. 14 učitelů a trenérů/lektorů

lektory / trenéry minimálním požadavkem nejméně 12

v odborném vzdělávání a přípravě z pěti partnerských

let ve vzdělávání na sekundární úrovni nebo být

zemí si vyzkoušeli nové metody a sdíleli jejich praktiky.

kvalifikovaným odborníkem. Devadesáti hodinový kurz

Workshopu se účastnila i reprezentantka Národní

obsahuje výklad, skupinové diskuse, individuální nebo

agentury pro evropské vzdělávací programy České

týmovou práci, plánování, moduly prezentace. V rámci

republiky.

devadesáti hodinové přípravy je realizováno 9 modulů:

NUNES,

popsala

Tento workshop byl především zaměřen na produkty a
více než dvacetileté zkušenosti ISQ. Byly představeny
čtyři z devíti strukturovaných modulů: Komunikace a
skupinová

dynamika;

Pedagogické

metodologie

a

strategie; Operacionalizace a akční plán a Závěrečná
simulace školení; účastníci měli příležitost prakticky si
vyzkoušet

metody,

které

se

naučili

první

den

workshopu.
.

Pedagogické a andragogické kompetence učitelů a trenérů/lektorů
pro odborné vzdělávání a přípravu
2011-1-TR1-LEO05-27963

pedagogickou

přípravu
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Skupinová aktivita "Hraní rolí"
Moduly:

Tato aktivita cílí k uplatnění



Modul 1: Systém a kontext školení



Modul 2: Počáteční simulace školení



Modul 3: Komunikace a skupinová dynamika

Počet účastníků

12 až 14 účastníků



Modul 4: Pedagogické metodologie a strategie

Trvání

45 minut



Modul 5: Operacionalizace a akční plán

Lektor rozdělí celou skupinu



Modul 6: Didaktické prostředky a multimédia

do dvou malých skupin. Potom rozdá



Modul 7: Platformy pro vzdělávání a spolupráci

pracovní listy pro skupinu 1 a



Modul 8: Hodnocení školení a vzdělávání

skupinu 2 a vysvětlí, že



Modul 9: Závěrečná simulace školení

Rámec

techniky hraní rolí v simulaci
v hypotetických situacích.

Pokyny

obě skupiny si přečtou popis situace
a simulují během 30 minut

Lektorka trenérů/lektorů z ISQ, slečna Ana I. Azevedo,
vysvětlila s aktivní účastí kolektivu projektu PAC.TT,
následující témata z modulu 3 “Komunikace a skupinová
dynamika”:
Pochopení dynamiky lektor-učící se-objekt
učení, zaměření na usnadnění procesu učení
Pochopení psychologického fenoménu, jako je
schopnost vést, v přípravě skupin
Řízení různých pracovních skupin, zacílené na
prevenci diskriminace a bariér učení
Pochopení dynamiky učení jednotlivců uvnitř
pracovní skupiny
Pochopení mediační role uvnitř pracovní
skupiny
Na transferovém workshopu proběhlo mnoho
skupinových aktivit. Jedna z nich byla hraní rolí.

situace, přičemž berou
v úvahu typické chování
popsané v pracovních listech.
Pravidla

Nehodící se
Pracovní list pro skupinu 1 –

Materiály

“Resiliáni“ & Pracovní list
pro skupinu 2 – “Katoni“
Lektor po cvičení krátce

Rozprava

vysvětlí výhody
použití této techniky

Druhý den každý partner v průběhu tréninkové simulace
předvedl ukázku výuky. Ostatní účastníci sledovali
všechna tato vystoupení.

Kolektiv PAC.TT..
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor.
Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jejich obsahem.
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