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Voorgesteld model voor het IENE 2: train de trainer
. Doelstellingen van de ToT

INHOUD:
Trainingsmodel
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2de bijeenkomst

2

cursus:

competenties opnemen in de
innovatie van een curriculum.

Kennis verwerven rond
culturele diversiteit en de
invloed van sociale ,
organisatorische en
familiale structuren.

Leerkrachten herinneren aan
het belang van effectieve
communicatie in relaties bij
het onderhandelen van een
vernieuwend curriculum.

Het Papadopoulos, Tilki
and Taylor / IENE model
van interculturele

Leerkrachten helpen om het
IENE/PTT model te
implementeren in hun

lesactiviteiten.
Informatie voorzien zodat
implementatie in een cursus
mogelijk wordt.
Bijdragen tot persoonlijke en
professionele ontwikkeling
van leerkrachten.
.
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Volgende stappen 2

Tijdens de tweede
bijeenkomst werden
volgende
documenten,
voorbereid door
professor Rena
Papadouplos,
besproken:
1. ToT model IENE2
2. doelstellingen van
de ToT Cursus
3. Doceer en
leerstrategieën
4. Voorbereiding van
de cursus
5. Programma
ToT workshop
6. Cultural
competencies for the
teachers
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Voorbereiding

Kerncurriculum

Supportuning
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Vertrouwd worden met
IENE website
www.ieneproject.eu
lezen van het PTT,artikel
specifieke items uit eigen
land

The partners will participate b
Bekijk at
dethe
IENE
website
y
together
following
www.ieneproject.eu
activities:
voor verdere details: bekijkE
het programma
D
Research in the field of IVET U
and CVET of nurses;
N
E
Collecting the documents and T
links related to training
programmes and materials in
the field of language and
cultural training at the European

Communceer via onze
yahoo groep
Toegang mogelijk via
coordinator van het
IENE2 team

Access to country coordinators (IENE2
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De cursisten bereiden de
workshop voor door het
aangereikt materiaal te
lezen.
Maak gebruik van het
sjabloon dat voorzien is
Jezelf vertrouwd maken
zodat je een vlugge analyse
kan maken van de cursus.
Het laat toe enkele topics te
noteren, zicht te krijgen op
tijdaspecten,leeractiviteiten,
hoeveel tijd er nodig is, hoe
deze worden beoordeeld in
een curriculum.
De workshop zal interactief
zijn en beperkt zich tot een
1dags vorming
Het totale leerpakket omvat
echter 1week studie
- 2 dagen voorbereiding
(lezen en voorbereidende
activiteiten voor de
vormingsdag)
- 1 interactieve dag
- 2 dagen waarin activiteiten
plaatvinden na de
vormingsdag

09.00

Aankomst , registratie en koffie

09.30

Culturele inleiding

10.00

5 minuten presentatie en discussie. Alle cursisten moeten 5minuten
presentatie voorbereiden over een topic die zij in de voorziene lijst
hebben gekozen.

12.00

De IENE website

12.30

Lunch

13.00

Groepswerk: wat doe je momenteel in uw cursussen dat gelinkt is aan
een culturele competentie? Waar bevinden er zich onderwerpen uw
cursus en in het curriculum en hoe kan je deze wijzigen met het
PTT/IENE model?

15.00

Koffiepauze

15.30

16.OO

Case studies: Welke achterliggende aspecten uit de cursus kunnen
jou helpen in een workshop met collega’s?
Hoe kunnen we zaken plannen en implementeren in uw curriculum?
Toelichting van de onderwijs- en leerstrategieën van het CC
trainingsprogramma
Afronding.

16.30

Reflectie van de cursus.

Case studies: What is behind this course and how will it help you in your workshops with
your colleagues? How it will help you plan and implement change in
Volgende
your curriculum. Familiarising yourself with the project’s
timetable,
bijeenkomst
stages, and ways of reporting. Illuminating the teaching and learning
Duitsland
strategy of the CC training programme.

Tweede bijeenkomst in Kortrijk
België
23-36 March 2011

16.30

Reflection on the course and Home.
Doelstellingen
OUTPUTS

Via onderzoek
trainingsnoden
vaststellen;

Wetenschappelijke
resultaten en
methoden gebruiken
om een training te
plannen;

1.

Methodologie
voor: Train de
trainer

2.

Trainingsplan

3.

Eerste versie
van website

Organiseren van een
training voor trainers.

“Dit project werd gerealiseerd met ondersteuning van de Europese Commissie.Deze publicatie geeft enkel de
standpunten weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van
daarin opgenomen informatie
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