Partnerstwa strategiczne Erasmus +
TOTVET
Training of Tutors and VET professionals for high quality in
Work Based Learning and Dual Learning
Szkolenie trenerów i specjalistów VET w zakresie wysokiej jakości uczenia
się w miejscu pracy i kształcenia dualnego

Drugie spotkanie we
Frankfurcie nad Odrą
w Niemczech w
dniach 28 - 29 maja
2019 r.
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Podczas drugiego spotkania
partnerzy podzielili się wynikami
pracy wykonanej przy tworzeniu
modelu szkolenia i programu
nauczania oraz ustalili plan działania
dotyczący tworzenia zasobów do
nauki / szkolenia / oceny.

Pierwszy projekt
Wyniki
Europejski model
szkoleniowy TOTVET

Ten model szkolenia TOTVET ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych trenerów
i nauczycieli VET (pracodawców kształcących uczniów) oraz umożliwienie im prowadzenia
wysokiej jakości szkolenia w zakresie uczenia się w miejscu pracy i kształcenia dualnego.
Pobierz model ze strony https://totvet.eu/training-model/

PROGRAM
SZKOLENIA

Model zapewnił ramy dla stworzenia i realizacji programu szkoleniowego dla masowego
otwartego kursu online „Przygotowanie trenerów do kształcenia w miejscu pracy”. Moduły
i tematy programu nauczania oparte są na kompetencjach ustalonych w czterech obszarach
Modelu Szkolenia.
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PRACA W TOKU
•Opracowane
Zasoby
Internetowe
Zasoby
szkoleniowe/dotyczące
uczenia się/dotyczące
oceny

Umieszczone na
stronie
internetowej

•Listy pogrupowane
według modułów
dotyczących
tematów w sekcji
OER (Zasoby
Szkoleniowe
Online)

•Osadzanie
zasobów w
działaniach
edukacyjnych
Służy do
konfigurowania
MOOC

Używany w
narzędziach do
nauki
•Link do zasobów
w celu uzyskania
dodatkowych
informacji

Partnerzy pracują nad opracowaniem w Internecie materiałów szkoleniowych /
edukacyjnych / ewaluacyjnych oraz nad stworzeniem narzędzi i zasobów edukacyjnych,
które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu działao edukacyjnych w ramach
Masowego Otwartego Kursu Online (MOOC).
Główne sekcje platformy to:

STRONA
INTERNETOWA
PROJEKTU
http://totvet.eu/

NASTĘPNE
SPOTKANIE

a) Informacje o projekcie;
b) Prezentacja modelu szkolenia i
programu nauczania (do pobrania);
c) Prezentacja modelu MOOC, gdzie
można pobrad narzędzia i treści w
językach partnerów;
c) Narzędzia do nauki online: łatwy w
nawigacji kurs do samodzielnej nauki,
połączony z zasobami edukacyjnymi,
dostępny w czterech językach;
f) Otwarte zasoby dydaktyczne: baza
opracowanych danych i utworzonych
zasobów, bezpłatna do użytku i
pobrania;
e) Społecznośd Internetowa:
przestrzeo do komunikacji i dzielenia
się informacjami

Następne spotkanie odbędzie się w Wiedniu
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