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KURS SZKOLENIOWY W RZYMIE, WŁOCHY

Od ostatniego międzynarodowego spotkania, które odbyło się w
Częstochowie, w Polsce mieliśmy przyjemność przygotować szkolenie
trenerskie w Rzymie, we Włoszech. W sumie ponad 25 trenerów
uczestniczyło w testowaniu naszych produktów i platformy PbWorks,
dzięki czemu udoskonalona wersja może być gotowa do dalszych testów.
Podczas naszego spotkania w Rzymie, obok otwartych dyskusji z
uczestnikami, udało się sprawdzić, czy wszystkie materiały przygotowane
przez kraje uczestniczące są prawidłowe i gotowe do udostępnienia
przyszłym uczącym się i nauczycielom. W celu ułatwienia udostępniania
materiałów przygotowano przewodnik multimedialny.
PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY
Nasz przewodnik multimedialny został pomyślany jako pomoc dla
przyszłych nauczycieli i studentów, ale także wsparcie dla wszystkich
uczestników projektu. Przewodnik, który został przetłumaczony na język
łotewski, polski, hiszpański, włoski i grecki zapewnia, że jakość nauczania
i używane produkty są spójne w krajach uczestniczących, a także dla
wszystkich przyszłych nauczycieli
Więcej informacji znajdziesz o platformie na stronie internetowej:
http://escalade.pbworks.com/

KURSY EKSPERYMENTALNE WE WŁOSZECH, W POLSCE,
NA ŁOTEWIE, W GRECJI I W HISZPANII
Wszyscy partnerzy byli w stanie przygotować kursy eksperymentalne z
przewodnikiem multimedialnym oraz jasną strukturą i planem, w ramach
której zebrano dalsze informacje zwrotne dotyczące projektu i pracy.
Doświadczenie i metodologia uczenia się uczestników są wyjątkowe,
możemy powiedzieć, że ogólne oczekiwania przed nauczycieli stały w
niektórych przypadkach wyzwaniami. Wyniki jednak przekroczyły
oczekiwania. Opinie uczących się były bardzo pozytywne, a wiele z nich
wyraziło chęć udziału w innych kursach oferowanych przez organizacje
partnerskie i podziękowało nauczycielom za umożliwienie im uczenia się
we własnym tempie.
DZIAŁANIA KOŃCOWE
Ponieważ projekt zbliża się do ostatecznej daty, partnerzy są teraz
odpowiedzialni zdeterminowani do” wypolerowanie diamentu do
perfekcji”. Spotkanie w Jurmali, Łotwa koncentruje się na narzędziach,
których potrzebujemy do osiągnięcia tego celu. Począwszy się upewnienia
się, że strona jest dostępna we wszystkich językach, aby dokonać
ostatecznych dostosowań do platformy Pbworks, przewodnika
multimedialnego przez wszystkich partnerów o najwyższej jakości!
Jesteśmy podekscytowani i szczęśliwi, że w najbliższych tygodniach dzielić
się możemy swoimi doświadczeniami i produktami poprzez
organizowanie różnych imprez i konferencji, które przygotowuje każdy z
partnerów! Będziemy na bieżąco o nich informować!
Więcej informacji nt. projektu EsCAIADE znajdziesz pod adresem: http://www.escalade-erasmus.eu
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