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E-EVALINTO Kurs szkoleniowy dla nauczycieli
Podręcznik dla osób uczących się
Prezentacja
W ostatnich latach mentoring rówieśniczy zyskał wiele uwagi jako korzystna metodologia
uczenia się i nauczania. Jest on szczególnie przydatny w edukacji międzykulturowej, a proces ten
jest bardzo cenny dla społeczności szkolnych o wysokim profilu międzykulturowym, gdzie ryzyko
wczesnego porzucania nauki przez populację uczących się migrantów jest szeroko
rozpowszechnione.
Ten kurs, zaprojektowany w ramach projektu E-EVALINTO, ma na celu szkolenie nauczycieli w
zakresie promowania międzykulturowego mentoringu jako część praktyk szkolnych, mających na
celu poradzenie sobie z problemem przedwczesnego kończenia nauki przez młodych uczniów ze
środowisk migracyjnych. Kurs zapewni nauczycielom także narzędzia do monitorowania i oceny
wpływu działań mentorskich rówieśników w celu promowania wartości międzykulturowych i
poprawy umiejętności uczenia się oraz integrację migrantów.
Cele
- Poprawa umiejętności międzykulturowych w zawodach nauczycielskich
- Nabywanie strategii nauczania w celu promowania mentoringu rówieśniczego w szkołach jako
środka zapobiegania i interwencji w przypadku uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Rozwijanie działań i uczenia się w oparciu o projekty w celu wzmocnienia dialogu
międzykulturowego w szkole
- Uzyskanie metodologii do zarządzania międzykulturowego: wykorzystanie zasobów i strategii w
zakresie ICT, zbieranie, ocena i wymiana doświadczeń
- Stworzenie sieci nauczycieli, aby zapewnić witalność międzykulturowych narzędzi i praktyk
mentorskich.
Metodologia
Kurs jest zorganizowany w trybie mieszanym, tzn. zarówno poprzez nauczanie bezpośrednie, jak
i szkolenie on-line.
1. Sesja "twarzą w twarz": pierwsza sesja szkoleniowa z lokalnym partnerem E-EVALINTO
odbędzie się w szkole pilotażowej na początku kursu. W tej fazie nauczyciele otrzymają
ogólny przegląd kursu i podstawowe instrukcje korzystania z narzędzi on-line.
2. Faza e-learningu: nauczyciele będą mieli dostęp do platformy on-line, na której znajdą
materiały szkoleniowe i trzy zadania, które pomogą im w opracowaniu krótkiego program
mentoring rówieśniczego.
3. Faza praktyczna: realizacja programu mentoring rówieśniczego w szkole z wybranymi
mentorami i podopiecznymi (zajęcia kontaktowe będą połączone z realizacją zadań i ich
oceną za pośrednictwem platformy internetowej).
4. Raport końcowy: nauczyciel dostarczy raport końcowy i podzieli się swoimi spostrzeżeniami i
refleksjami na temat doświadczenia poprzez rozmowę z lokalnym partnerem E-EVALINTO.
.
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Kurs będzie dostępny na platformie Moodle grupy GRIAL Uniwersytetu w Salamance
(koordynator projektu E-EVALINTO) na stronie https://moodleevalinto.grial.eu.. Każdy nauczyciel
będzie wyposażony w indywidualną nazwę użytkownika i hasło. Nauczyciel, postępując zgodnie z
instrukcjami zawartymi w kursie, dostarczy zadania i ukończy ewaluacje w środowisku on-line.
Nauczyciele i uczniowie będą mieli dostęp do bezpiecznego kursu on-line (po jednym dla każdej
szkoły), gdzie będą mieli możliwość zorganizowania i zarządzania fazą praktyczną.
Lokalny partner E-EVALINTO będzie wspierał nauczycieli w trakcie kursu zarówno w trybie online, jak i w razie potrzeby swoją obecnością, aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści i praktyk
oraz zapewniając pomoc techniczną.
Harmonogram
Kurs odbędzie się od 29 stycznia do 29 maja 2018 w nastepujący sposób:
Faza
Faza przygotowania

Pierwsza sesja

Działanie
Modalność
Lokalny partner E-EVALINTO On-line
skontaktuje się z nauczycielami
I zorganizuje kurs na poziomie
lokalnym
Sesja kontaktowa
,,twarzą
w
twarz”

Data
29 stycznia – 9 lutego

Drugi tydzień lutego
(od jednej do trzech godzin, w
zależności od organizacji sesji i
liczby uczestników)

Faza e-Learningowa

Czytanie
materiałów
I On-line
12-18 lutego
realizacja działań
Faza praktyczna
Wdrożenie program mentoring ,,twarzą
w 1 marca – 4 maja
rówieśniczego w szkole
twarz” / online
Raport finalny
Dostarczenie
raportu
I ,,twarzą
w Ostatni tydzień maja
wywiadu
dla
lokalnego twarz” / onpartnera E-EVALINTO
line
Podane daty są orientacyjne. Każdy partner lokalny określi wraz z nauczycielami pilotażu w szkołach ich
własny harmonogram czasu trwania kursu.

Zawartość
Poruszone zostaną następujące tematy:
- Projekt E-EVALINTO: ramy teoretyczne i metodologiczne
- Planowanie szkolne dla edukacji międzykulturowej: projektowanie działań mentoring
rówieśniczego
- Projektowanie i stosowanie instrumentów oceny przy wsparciu narzędzi ICT
Materiały szkoleniowe będą dostępne na platformie internetowej.
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Ewaluacja
Nauczyciel będzie musiał przeprowadzić pilotażowy mentoring rówieśniczy ze swoimi uczniami i
zrealizować 4 zadania:
- Zadanie nr 1: Wybrać mentorów i podopiecznych
- Zadanie n.2: Wybrać zajęcia i przygotować harmonogram
- Zadanie nr 3: Zaprojektować plan oceny
- Zadanie nr 4: Raport końcowy
Certyfikacja
Po szkoleniu nauczycieli i po wdrażaniu program, w uznaniu za swoją pracę, nauczyciel otrzyma
certyfikat potwierdzający doskonalenie zawodowe na Uniwersytecie w Salamance (koordynator
projektu) odpowiadające 35 godzinom kursu.
Uczestniczący uczniowie także otrzymają certyfikat. Szkoła zostanie również uznana za
partnerską instytucję badawczą razem z lokalnym partnerem E-Evalinto.
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