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PAC.TT Workshop de Transferência

Ler mais…
Todos os parceiros realizaram uma simulação pegagógica
inicial durante o workshop de transferência no dia 4 de
Junho de 2012. Os materiais desenvolvidos e as
apresentações foram adicionadas à area de trabalho do
workshop.

ORGANIZAÇÃO ORGANISADORA, EA fez a abertura do
workshop. Seguidamente, o ISQ introduziu o programa de
Workshop

de

Transferência

–

O

workshop

foi

desenvolvido pelo ISQ. 14 Professores e formadores da
area da Educação e Formação Profissional provenientes
dos

cinco

países

parceiros

experienciaram

novas

metodologias e partilharam as suas práticas. Uma
representante da Agência Nacional Checa também esteve

Formação Pedagógica de Formadores em Portugal. Em
Portugal, para exercer a actividade de formador é
requerido pelo menos o 12º ano e uma qualificação
profissional específica. O programa de formação inclui 90
horas de formação, num total de 9 módulos, incluindo
sessões

expositivas,

dinâmicas

grupo,

trabalho

individual e em grupo, planeamento e simulações

presente.

pedagógicas.
O workshop teve como principal foco os produtos do ISQ e
a sua experiência na área, nos últimos 20 anos. Os
seguintes módulos estruturais foram apresentados de
forma mais detalhada: Comunicação e Dinâmicas de
Grupo;

de

Metodologias

Operacionalização

e

e
Plano

Estratégias
de

Acção;

Pedagógicas;
Simulação

Pedagógica, através da qual os participantes tiveram a
oportunidade de colocar em prática alguns dos conteúdos
desenvolvidos durante o primeiro dia do workshop.
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Módulos:
Actividade de Grupo "Role-Play"


Módulo 1: Sistema e contexto de formação



Módulo 2: Simulação pedagógica inicial



Módulo 3: Comunicação e dinâmicas de grupo



Módulo 4: Metodologias e estratégias pedagógicas

Número de



Módulo 5: Operacionalização e plano de acção

participantes



Módulo 6: Recursos didáticos e multimédia

Duração



Módulo 7: Plataformas de aprendizagem colaborativa

São criados dois sub-grupos. É entregue



Módulo 8: Avaliação da formação e da aprendizagem

a cada grupo as folhas de trabalho e



Módulo 9: Simulação pedagógica final

Esta actividade tem como objectivo aplicar
Objectivos

a técnica do role play durante simulações
ou situações hipotéticas

Instruções

12 a 14 formandos
45 minutos

pedido que leiam as instruções e simulem
as situações apresentadas, tendo em conta

Uma formadora de formadoras do ISQ, apresentou os
seguintes tópicos relacionados com o módulo 3
“Comunicação e dinâmicas de grupos”, com a participação
activa de todos os participantes:
 Compreensão da dinâmica formador-formandoaprendizagem
 Compreensão de fenómenos psicossociais, tal
como a liderança
 Gestão de diferentes grupos de formação
 Compreensão da dinâmica da aprendizagem
individual dentro de um grupo
 Reconhecimento do papel da mediação

o comportamento associado. A actividade
dura 30 minutos.
Regras

Não aplicável
Folha de trabalho para o grupo 1

Materiais

“Resiliente“
e para o group 2 – “Cépticos“

Debriefing

Depois do exercício, o formador
explica as vantagens do uso desta técnica

No segundo dia, todos os parceiros visualizaram o seu
desempenho durante a simulação pedagógica.

Foram realizadas muitas actividades de grupo durante o
workshop, incluindo role playing.
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