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Daha fazla okuma...

PAC.TT Transfer Çalıştayı

Proje ortakları transfer çalıştayı için 4 haziran 2012’de
hazırlıklar yapmışlardır. Tüm materyaller ve sunumlar
çalıştay alanında sergilenmiştir. Tüm teknik hazırlıklar
önceden tamamlanmıştır.
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gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ISQ’nun yarısında Bayan
Isabel Nunes Portekiz’de kursiyerler için olan pedagojik
eğitimleri

açıklamıştır.

Portekiz’de

ortaöğrenimden

Çek

mezun olmak ya da kalifiye eleman olmak için gerekli

Cumhuriyeti’nde Prag şehrinde PAC.TT Projesi’ne ilişkin

olan sure minimum 12 yıldır. 90 saatlik eğitim, anlatım

“Kursiyerler için Pedagoji Eğitimi” başlıklı transfer

bölümlerini, grup tartışmalarını, bireysel ve grup

çalıştayı yapılmıştır.

çalışmalarını,

Transfer

çalıştayı-

5-6

Haziran

tarihinde

Beş partner ülkeden 14 mesleki

planlamayı,

modül

sunumlarını

ve

teknik eğitim öğretmeni ve eğitimcisi yeni metotları

simulasyonları kapsamaktadır. 90 saatlik eğitimler için 9

deneyimlemiş ve uygulamalarını paylaşmışlardır. Ayrıca,

modül şu şekildedir:

Çek Cumhuriyeti Ulusal Ajansı’dan bir temsilci de
çalıştaya katılmıştır.
Bu çalıştay esas olarak ISQ ürünlerine ve 20 yıllık
deneyimlere odaklanmıştır. 9 yapılsal modülden 4 tanesi
sunulmuştur:İletişim
metotlar;
katılanların

ve

grup

dinamiği;

İşlemsellik

ve

eylem

planı;

çalıştayın

ilk

gününde

Pedagojik
çalıştaya

öğrendiklerini

uyguladıkları Eğitim simulasyonu.
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Grup Etkinliği “Rol Oyunu”
Modüller:


Modül 1: Eğitim sistemi ve içeriği



Modül 2: Başlangıç eğitim simulasyonu



Modül 3: İletim ve grup dinamikleri



Modül 4: Pedagojik yöntemler ve stratejiler



Modül 5: işlemleştirme ve hareket planı



Modül 6: Didaktik kaynaklar ve multimedya



Modül 7: Öğrenmenin işbirlikçi platformları



Modül 8:Eğitim ve öğrenme değerlendirmesi



Modül 9: Final eğitim simulasyonu

ISQ’dan eğitmenlerin eğitmenlerinden Bayan Ana I.
Azevedo aşağıdaki konuları modül 3 “iletişim ve grup
dinamikleri- becerileri” kapsamında aktif katılım
gösteren PAC.TT ekibine açıklamıştır:
Eğitim sürecini kolaylaştırmak amacıyla
eğitmen- kursiyer öğrenme amaçlarını anlamak.
Eğitimlerdeki psiko-sosyal olguları, örneğin
liderlik, anlamak.
Gruplar
Farklı çalışma gruplarını yöneterek ayrımcılığı ve
öğrenme engellerinin önüne geçmek.
Çalışma grubunun içindeki bireysel öğrenme
dinamiklerini anlamak
Çalışma grubu içerisindeki arabuluculuk rolünü
tanımlamak
Transfer çalıştayı süresince pek çok etkinlik
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri rol-oyunları ile
ilgilidir.

Bu etkinlik kurgulanmış bir durumun
Genel Tanım:

benzerlikler kullanılarak
uygulanamasını amaçlamaktadır.

Katılımcı Sayısı

12- 14 kursiyer

Süre

45 dakika
Eğitimci tüm grubu iki küçük
gruplara ayırır. Bu ayrımdan sonra
grup 1 ve grup 2’ye çalışma kağıtları
verilir ve her iki gruba da verilen

Yönerge

durumları ve bu durumlara verilen
benzer tepkileri göz önünde
bulundurarak 30 dakika içinde
açıklamaları istenir.

Kurallar

Materyaller

Uygulanabilir değil

Grup 1 için çalışma kağıdı
“Resilians“ veGrup 2 için
çalışma kağıdı “Katons“

Bu etkinlikten sora eğitmen ikinci
günde kısaca bu tekniği kullanmanın

avantajlarını açıklar, her partner eğitim
Bilgilendirme

uygulamaları sırasında kendi
performansını sergiler. Tüm
performanslar diğer katılımcılar
tarafından izlenir.

PAC.TT Team...
Bu proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu belgede yazılanlardan Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu
tutulmaz.
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