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Lasīt vairāk ...

PAC.TT Nodošana Darbnīca

Projekta partneri ir bijusi preparāti nodošanas seminārā
par 4 jūnijs 2012. Visi materiāli un prezentācijas ir
noteikti

ārā

darbnīcu

teritorijā.

Visas

tehniskās

sagatavošanās darbi ir pabeigti.

UZŅĒMĒJA IESTĀDE, EA saprata sagaidīšanas runu. Pēc
tam, par vārdā ISQ, Mrs Isabel NUNES skaidro
pedagoģisko

mācības

pasniedzējiem

Portugālē.

Portugālē, minimālās prasības attiecībā uz treneriem
Nodošana Seminārs-ISQ ir izstrādājusi pārskaitījumu uz

jābūt vismaz 12 gadus izglītības vidusskolas līmenī vai

PAC.TT projektu darbnīca attiecībā uz "Pedagoģiskais

kvalificētiem speciālistiem. 90 stundas apmācība ietver

pasniedzēju apmācību" par pagātni 5 un 6 jūnijā, Prāgā,

sesijas ekspozīcijā, grupas diskusija, individuālās un

Čehijas Republikā. 14 profesionālās izglītības skolotāju

komandas darbs, plānošana, moduļu prezentācijas un

un pasniedzēju no pieciem partneru valstīs piedzīvoja

simulāciju. Ir 9 90 stundu moduļu apmāca šādi:

jaunu metodoloģiju un dalījās savas prakses. Arī no
valsts aģentūra Čehijas Republikas pārstāvis piedalījās
seminārā.

Šis seminārs bija galvenokārt vērsta uz ISQ produktus un
veiksmīgi piedalījies vairāk nekā 20 gadus. Četras no
deviņām strukturālo moduļiem tika ieviesti: paziņojumu
un grupas dinamiku Pedagoģiskie metodikas un
stratēģijas;

Operationalization

un

rīcības

plānu;

apmācības simulāciju, kurā dalībniekiem būtu iespēja
īstenot praksē daži uzzināja satura pirmajā dienā
semināra .
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Moduļi:

Grupas darbība "lomu spēle"

• Modulis 1: Apmācība sistēma un konteksts
Šī aktivitāte paredz piemērot

• Modulis 2: Pamatizglītība simulācija
• 3.modulis: Komunikācija un grupas dinamika

Ietvars

no hipotētisku situāciju.

• Modulis 4: Pedagoģiskās metodes
un stratēģijas
• Modulis 5: Operationalization un rīcības plāns

Dalībnieku skaits

12-14 praktikantiem

Ilgums

45 minūtes
Treneris sadala visu grupu par

• Modulis 6: didaktiskās resursi un multivides

Divas mazās grupās. Pēc tam piegādā

• Modulis 7: sadarbības platformas mācīšanās

ka darba lapas par 1 grupas un

• Modulis 8: Apmācība un mācību novērtējums
• Modulis 9: Gala apmācības simulāciju
Treneris pasniedzēju no ISQ kundze Ana I. Azevedo
paskaidroja šādas tēmas zem 3 modulis "Komunikācija
un grupas dinamika-prasmju" ar aktīvu līdzdalību PAC.TT
projekta komandas:
Izpratne dinamisku treneris-praktikante-mācību
objekts, mērķis ir atvieglot mācību procesu
Izpratne psihosociālās parādības, piemēram,
vadību, apmācības Grupas
Vadību dažādu darba grupu, kuras mērķis ir
novērst diskrimināciju un mācīšanās barjeras
Izpratne dinamiskā personas mācīšanās
iekšpusē darba grupas
Atzīšana par vidutāja lomas iekšpusē darba grupas
Tur bija daudz grupas darbības laikā pārsūtīšanas
darbnīca. Viens no tiem bija par lomu spēles.

lomu spēlē paņēmiens simulācijā

2 grupa un paskaidro, ka
Instrukcijas

2 grupas ir izlasīt situācijas
un modelētu situācijas, ņemot
vērā tipiska
uzvedība norādītie darblapām,
30 minūšu laikā.

Noteikumi

Nav Piemērojams
Darblapa 1 Group -

Materiāli

"Resilians" & darba lapa
2.grupa - "Katons"
Pēc tam uzdevums treneris

Sniegts Pārskats

īsumā priekšrocības
Izmantojot šo metodi

Otrajā dienā, katrs partneris ir parādījusi savas izrādes
laikā mācību simulācijas. Visas šīs izrādes ir apskatīts, ko
dalībnieki.

PAC.TT komanda ...
Šis projekts tika finansēts ar atbalstu no Turcijas valsts aģentūrai. Šis biļetens atspoguļo tikai autoru, un
turku Valsts aģentūra nevar uzlikt atbildību par tajā var izdarīt par tajā ietvertās informācijas.
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