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SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU ESCALADE
W CZESTOCHOWIE
Trzecie spotkanie uczestników projektu EScAlADE odbywało się w
dniach 8-12 grudnia w Częstochowie. Partnerzy z Grecji, Hiszpanii,
Łotwy, Włoch i Polski kontynuowali prace nad narzędziami niezbędnymi
do pomyślnego zakończenia projektu. Dwa dni koncentrowały się na
dostosowywaniu szczegółów współpracy platformy, Pbworks, a także
przygotowaniu szkolenia dla przyszłych trenerów. Materiał został
przygotowany, pamiętając, że nasi uczący się są w wieku (50-64),a także są
to osoby o niskich kwalifikacjach, które są narażone na ryzyko utraty
pracy.
Przygotowanie informacji w 6 różnych językach nie było łatwym
zadaniem, a spotkanie w Polsce były owocne w przygotowaniu planu
kursu. Materiały na temat nowych mediów, poczty elektronicznej,
komunikatorów i badań internetowych są gotowe i przesłane na naszą
wspólną platformę edukacyjną. Obecnie nad prezentacją materiału do
nauczania pracują zespoły, aby łatwo można się było dzielić nim z
przyszłymi studentami. Będziemy na bieżąco informować o postępach w
projekcie. Wkrótce dowiesz się, kiedy platforma będzie dostępna dla
użytkowników, dla wszystkich.

PBWORKS
Platforma nad którą pracujemy, Pbworks, jest wspólnym narzędziem,
które nauczyciele i uczniowie mogą wykorzystać zarówno do budowania
jak i dzielenia się wiedzą. Cztery podstawowe kursy zostały przygotowane
przez zespół EScAlADE w celu zapewnienia naszemu docelowemu
rynkowi narzędzi niezbędnych do opracowania nowych kompetencji
i ponownej integracji do pracy. Uważamy, że to działanie jest ważne,
ponieważ pomoże wszystkim rozwijać się z punktu widzenia
ekonomicznego, ale również poprawiając samopoczucia i nabywając
nową wiedzę. Nasze cztery kursy są dostępne w języku włoskim,
hiszpańskim, greckim, polskim, łotewskim i angielskim.
Jakość treści i system zarządzania kursem zostaną przetestowane przez
naszych trenerów w Rzymie. Więcej informacji na temat platformy można
znaleźć pod adresem : http://escalade.pbworks.com/

KURS SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI
Podczas trzeciego spotkania ESCALADE partnerzy postanowili , że
ostateczny format szkolenia trenerów odbędzie się w Rzymie w dniach
23-27 stycznia 2017 r.
Pięciu doświadczonych trenerów z każdego kraju uczestniczącego w
projekcie weźmie udział w przetestowaniu
kursu, który zostanie
podzielony na dwie główne części. Pierwsza część obejmuje prezentację
podstawowych narzędzi uczenia się w ramach współpracy. Wykorzystuje
się narzędzia informatyczne (TIK), takie jak Power Point i Pbworks, które
zostaną przekazane uczestnikom. Druga część zajmie się praktyczną
stroną kursu, a opracowany materiał edukacyjny zostanie przedstawiony,
przeanalizowany i wyjaśniony. Szkolenie zostanie zakończone testem
oceny dla wszystkich trenerów i certyfikatem uczestnictwa celem
potwierdzenia ukończenia kursu.
Więcej informacji nt. Projektu EsCAIADE znajdziesz na stronie: http://escalade.inbie.pl.
Strona internetowa projektu jest w budowie, a my przedstawimy Zasobów internetowych w następnym biuletynie.
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