
Dự án “Tiếp cận thúc đẩy phát triển các năng lực liên ngành trong quá trình giáo dục thực tiễn của học 

sinh” 

Kể từ tháng 10 năm 2015, các nhân  bấm vào đây viên của IISZ đã thực sự triển khai một công việc mang 

tên "Phương pháp thúc đẩy sự tiến bộ của các khả năng vượt trội trong quá trình giáo dục hữu ích của 

sinh viên" với sự cộng tác của Trường Cao đẳng Công nghệ Poznań, là điều phối viên của dự án. 

Ngoài ra, các đối tác trong công việc này còn có 
Cao đẳng Khoa học Ứng dụng Centria (Phần Lan), Liên đoàn Giáo dục ở Jokilaaksot - JEDU (Phần Lan), 

Phòng Công nghiệp và Thương mại Miền Tây, Đại học Kinh tế Kinh doanh Wrocław (WUE), Cao đẳng 

Matej Bel Banska Bystrica ( Slovakia), Đại học Maribor-- Giáo sư Kinh tế Kinh doanh cũng như Công ty 

(Slovenia). 

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2017, các hoạt động liên quan đến việc đánh giá quy trình thiết lập khả năng 

chuyển đổi như một phần của khóa đào tạo hữu ích do nhân viên thành lập đã được triển khai.Hội nghị 

đầu tiên với sinh viên để đánh giá quá trình thiết lập các khả năng vượt trội trong đào tạo chức năng 

1. Cuộc họp đầu tiên với các học viên về việc kiểm tra quá trình phát triển 

2. kỹ năng chuyển đổi trong đào tạo hữu ích 

Chức năng của quy trình kiểm tra là phân tích sự gia tăng các 

năng lực chung như tinh thần kinh doanh, khả năng sáng tạo, 

khả năng giao tiếp và cả nỗ lực nhóm của các học sinh tham gia 

nghiên cứu.Quá trình thử nghiệm sẽ diễn ra như một phần của 

chủ đề "Các phương pháp tiếp cận công ty cũng như quản trị" 

trong một nhóm học sinh ở cấp độ đầu tiên của nghiên cứu lâu 

dài, tại các Giáo sư Giám sát, sem. 4, (khóa học bao gồm 30 giờ 

giảng và 15 giờ học). 

Hội thảo lần  
Trong hội nghị lần thứ 2 với các học viên diễn ra vào ngày 4 

tháng 4 năm 2017, liên quan đến việc thử nghiệm các quy trình 

đã chọn như một phần của nhiệm vụ đủ điều kiện "Phương pháp thúc đẩy sự phát triển năng lực ngang 

trong quá trình giáo dục hữu ích của học sinh" nhân viên của Khoa Quản lý của Đại học Công nghệ 

Częstochowa đã giới thiệu cho sinh viên chủ đề của quy trình thử nghiệm đầu tiên, đó là động não. 

• Xuyên suốt cuộc họp này, giá trị của các nhiệm vụ liên quan đến quá trình thiết lập các khả năng 

vượt trội trong đào tạo chức năng đã được nêu bật.  

• Các học viên đã được làm quen với việc mô tả các khả năng cũng như khả năng liên quan đến trí 

tưởng tượng, tinh thần kinh doanh, khả năng giao tiếp và cả sức mạnh tổng hợp.  

• Các thiết bị nghiên cứu được sử dụng trong dự án cũng đã được sử dụng. 

Do yêu cầu phân tích mức độ năng lực trước và sau khi áp dụng quy trình giáo dục đã được kiểm tra, 

nên toàn bộ quy trình phát triển các kỹ năng chuyển tiếp cũng được xem xét lại, với chỉ dẫn về các kỹ 

thuật được lựa chọn sử dụng trong quy trình này. Các hoạt động này giúp học sinh làm quen với tầm 

quan trọng của các nhiệm vụ áp dụng, cũng như yêu cầu điều chỉnh quy trình giáo dục và học tập cho 

phù hợp với nhu cầu của thị trường.  

https://www.iievn.org/


Khả năng chia sẻ phiên bản đã thiết lập cũng được đề xuất. 

Đối với việc áp dụng công việc liên quan đến kiểm tra quy trình ban đầu, tức là tư duy, 3 giờ học 45 phút 

đã được lên kế hoạch trong khoảng thời gian ít nhất một tuần. Họp lần 3 - 11/04/2017 

1. Buổi gặp mặt lần thứ ba với học sinh năm thứ hai của Giám sát trong khuôn khổ công việc có 

tiêu đề "Phương pháp thúc đẩy sự tiến bộ của các năng lực chuyển đổi trong quá trình giáo dục 

và học tập chức năng của học sinh" được tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 

2. Trong các khóa học, mục đích, chương trình cũng như hướng dẫn tư duy đã được thảo luận và 

tất cả các chi tiết cần thiết để thực hiện nó đều tồn tại. Số lượng cá nhân phù hợp đã được chọn 

và người điều hành/người hỗ trợ được chọn là người quay video các ý tưởng. 

Những người tham gia đã sẵn sàng để hiểu vấn đề họ sẽ giải 

quyết, thời điểm và khu vực của phiên họp đã được thiết lập. 

Người điều hành cũng cung cấp cho nhóm các chính sách làm 

việc, chỉ ra các tài liệu cần thiết và cũng xem xét vấn đề là 

chủ đề của cuộc họp. 

Trong suốt phiên tháo vát, các học viên được khuyến khích 

tự do gửi các đề xuất để giải quyết một vấn đề nhất định, mà 

hòa giải viên đã ghi lại trên bảng. 

Hòa giải viên liên tục đặt câu hỏi và kích hoạt các học viên hành động. Kết thúc buổi học, sản phẩm tích 

lũy được phong phú và đầy đủ để giải quyết vấn đề. 

Hội nghị lần IV 
Một lần nữa, cuộc họp thứ 4 với các học viên như một phần của nhiệm vụ đủ điều kiện "Kỹ thuật thúc 

đẩy sự phát triển của năng lực chuyển đổi trong quá trình giáo dục và học tập chức năng của học viên" 

đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. 

• Trong suốt cuộc họp này, những người tham gia phiên họp đã xem xét các khái niệm nổi bật 

trong cuộc thảo luận. Họ đã xem xét lợi ích, khía cạnh tiêu cực và ứng dụng hợp lý của chúng. Họ 

đã giảm và ưu tiên chúng, biện minh cho thiết lập của họ. 

• Bằng cách đánh giá tập hợp các khái niệm được đề xuất theo thứ tự do hòa giải viên xác định, 

các nỗ lực đã được thực hiện để từ chối các đề xuất được coi là dư thừa, khó xảy ra, không thực 

tế hoặc không khả thi. Việc từ chối tuân thủ thảo luận chung và thỏa thuận đồng ý của tất cả các 

cá nhân. 

Trong giai đoạn cuối của phiên, sau khi đánh giá, giải pháp tối ưu đã được đánh giá cũng như lựa 

chọn.Sau khi kết thúc các lớp học, như một phần của việc đánh giá phương pháp ban đầu, một nghiên 

cứu đã được thực hiện để đánh giá sự phát triển các kỹ năng cá nhân. 

Tương tự như vậy, đã có một cuộc thảo luận về tính hiệu quả của phương pháp này cũng như khả năng 

sử dụng nó trong việc giải quyết các vấn đề về giảng dạy, chuyên môn và xã hội. 

Pháp hội lần thứ Một cuộc hội thảo bổ sung liên quan đến việc kiểm tra quy trình thứ hai được xây dựng 

để hình thành các khả năng chuyển hóa như một phần của giáo dục và học tập hợp lý trong dự án mang 

tên "Kỹ thuật đẩy nhanh sự phát triển các khả năng chuyển hóa trong quá trình giáo dục chức năng của 

học sinh" đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 , 2017. 



Là một phần của quy trình thứ hai, kỹ thuật làm việc nhóm đã được thử nghiệm trong các khóa học với 

học sinh. Trong suốt các lớp học này, phần giới thiệu đã được thực hiện bằng cách phát triển công việc, 

mục tiêu công việc, các giai đoạn. 

Khái niệm cơ bản cũng như quá trình làm việc 
Việc sử dụng phương pháp đào tạo tích cực này đòi hỏi sự khéo léo, tăng cường sự tham gia vào quy 

trình cố vấn, bên cạnh công việc chuẩn bị bổ sung cho các khóa học. 

Các đội gồm 5 người phải phát triển khuôn khổ tự đứng cao nhất có thể. Các sản phẩm cần thiết để 

hoàn thành nhiệm vụ là: 20 sợi mì chưa nấu chín, 1 mét băng dính che, 1 mét dây, 1 kẹo dẻo. Thạch 

được đặt trên đỉnh tháp. Chiều cao tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ là 50 cm. Đội nào xây được cấu 

trúc cao nhất sẽ thắng. 

Các học viên được giáo viên duy trì thực hiện công việc 

theo nhóm theo công việc được trình bày, theo kế hoạch 

đã được thông qua cũng như phân chia công việc và trách 

nhiệm. Tương tác trong một nhóm cần có bộ phận nhiệm 

vụ cũng như nhiệm vụ. Mỗi người tham gia được giao 

một nhiệm vụ do giáo viên thực hiện, mà anh ta phải chịu 

trách nhiệm. 

Nhà lãnh đạo cũng nêu rõ các giả định của mình liên quan 

đến việc vượt qua, giao tiếp, tìm kiếm các biện pháp khắc 

phục sáng tạo và sáng tạo, cải thiện dịch vụ, trao đổi kinh 

nghiệm, tinh thần kinh doanh, khắc phục các sự cố phát sinh trong công việc, cùng với hợp tác nhóm. 

1. Người ta đặc biệt nhấn mạnh vào sự tương tác đa chiều trong nhóm khi sử dụng kỹ thuật này. 

Các thành viên trong nhóm đã tương tác với người lãnh đạo và các thành viên khác trong nhóm 

của họ, điều này đã thúc đẩy việc sắp xếp các bối cảnh và làm sâu sắc thêm mối quan hệ trong 

nhóm. 

2. Hoạt động nhóm do học sinh thực hiện đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo. Các học viên cùng nhau 

giải quyết công việc được giao, xác minh các ý kiến đề xuất, từ chối những ý kiến yếu kém, 

không thực tế, để lại những ý kiến tốt nhất, nhờ đó họ có được giải pháp tốt hơn. 


