ПРОГРАМА НА
ТЕМАТИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ
ПО НАПРАВЛЕНИЕ 3: „УСЛУГИ В МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА”

Цел: Усъвършенстване на уменията за водене на обучения по Направление 3: “Услуги
в модерната библиотека”

Задачи:


Запознаване с учебното съдържание и обсъждане на учебните материали в трето
направление



Изясняване на организацията и последователността на учебния процес



Повишаване на увереността и мотивацията на обучителите



Трениране на умения за провеждане на учебни дейности



Получаване на обратна връзка и подкрепа в развитието като обучители по трето
направление



Определяне на необходимата предварителна подготовка преди провеждане на
обученията – техническа и организационна



Споделяне на опит и работа в екип по конкретни учебни ситуации

Очаквани резултати: Повишена компетентност у обучителите по отношение на
съдържанието и воденето на обучителния процес на тема „Услуги в модерната
библиотека”
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Първи ден
13:00 – 14:00

Пристигане и настаняване; обяд

14:00 – 15:30

Откриване на семинара – въвеждаща сесия
 Цел и задачи на обучението


Групов договор и инструменти за управление на групата

15:30 – 16:00

Кафе пауза

16:00 – 17:30

Тематично направление „Услуги в модерната библиотека”
 Визия на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” за обучението по
трето направление: „Услуги в модерната библиотека”


19:30

Структура и съдържание на учебните материали - презентация, работа в
малки групи и групова дискуссия

Вечеря

Втори ден
09:00 – 10:30

Откриване на деня
Тематично направление „Услуги в модерната библиотека”
 продължение на дискусията


съгласие по тематичната структура, цели, задачи на обучението и
очаквани резултати

10:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00 – 12:30

Презентационни умения
 Импровизирани двеминутни презентации – заснемане с камера


Даване на обратна връзка

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:00

Презентационни умения при водене на обучения
 Видеонализ, коментар и препоръки


Основни моменти при подготовка и провеждане на презентации



Справяне с проблемни ситуации при презентации

15:00 – 15:30

Кафе пауза

15:30 – 17:00

Психологически профил на въображаемия потребител. Анализ на
потребностите от обучение
 Въпросник за самоанализ на психологическия профил на обучителите


Работа в малки групи – описание на профилите



Профилиране на потребителя – идентифициране на потребностите



Как да посрещнем потребностите от обучение на целевата група – групова
дискусия
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Трети ден
09:00 – 10:30

Откриване на деня - загряване, преглед на изминалия ден
Управление на груповия процес – умения за фасилитиране и
модериране
 Видове интервенции – презентация


Приложение на уменията – упражняване в малки групи

10:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00 – 12:30

Обучителни практикуми – формиране на екипите и възлагане на
заданията
 Формиране на 7 екипа


Работна задача – дизайн на интерактивна сесия по предложени
теми от ключовите обучители:
o определяне на цел
o задачи
o очаквани резултати
o дейности
o методи
o сценарий, тайминг и роли

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:00

Обучителни практикуми – подготовка
 работа по екипи и консултиране от страна на водещите

15:00 – 15:30

Почивка

15:30 – 17:00

Практикум – първи екип
 Презентация на сесията
 Провеждане на сесията
 Обратна връзка и препоръки
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Четвърти ден
09:00 – 10:30

Откриване на деня - загряване, преглед на изминалия ден
Практикум – втори екип
 Презентация на сесията
 Провеждане на сесията
 Обратна връзка и препоръки

10:30 – 10:45

Почивка

10:45 – 11:45

Практикум – трети екип

11:45 – 12:00

Почивка

12:00 – 13:00

Практикум – четвърти екип

13:00 – 14:00

Обяд

14:00 – 15:00

Практикум – пети екип

15:00 – 15:15

Почивка

15:15 – 16:15

Практикум – шести екип

16:15 – 16:30

Почивка

16:30 – 17:30

Практикум – седми екип

17:30 – 18:00

Обобщаване на темите от деня

Пети ден
09:00 – 10:30

Откриване на деня
Организация на учебния процес – екип
Определяне на необходимата предварителна подготовка преди
провеждане на обученията – техническа и организационна


сесия въпроси и отговори

10:30 – 10:45

Почивка

10:45 – 12:15

Организация на учебния процес – екип
Обучения за библиотекари – процедура и образци
 обобщаване на основните препоръки за логистика и
провеждане
Обобщаване на темите от обучението

12:15 – 13:00

Закриване на обучението, оценка и обратна връзка

13:00

Обяд и отпътуване
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