
                                                                                                          Mylima gyva abėcėlė: 
                                                                                                          Gera pradžia -  gera ir pabaiga !

 VASARA   2018              Smegenims  draugiško švietimo ir raštingumo mokyma
Vilniaus “Vilnios” pagrindinė 
mokykla
Palydovo St. 29a
LT- 11107 Vilnius
Tel: +370 5 267 2985
Email: 
rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
www.vilniospm.lt
VATn° 190978974

Musik-Union e.V. 
Charitable Association
Mömpelgarder Weg 5
DE-72072 Tübingen

Training Campus
Grünewalder Str.2
DE- 02994 Bernsdorf
training@music-union.org
www. music-union.org
Tel. 0049 (0)35723 490 100

Registry VR381711 
VAT N° 86166/81102

Vieta: Musik-Union e.V., School-Campus*, Grünewalder Straße 2, DE-02994 Bernsdorf, Germany,   
Siunčianti organizacija:  Vilniaus “Vilnios” pagrindinė mokykla, Palydovo St. 29a, LT- 11107 Vilnius, Lithuania

KURSAI:   
A Naujausi mokslo atradimai mokymosi procesų srityje
B Smegenims draugiško raštingumo metodas
C Mokomoji praktika savo šalyje
D Smegenims draugiško raštingumo medžiagos kūrimas kitomis kalbomis

KVALIFIKACIJOS:
Moduls 1: Besimokančiųjų raštingumo treneris
Module 2: Raštingumo trenerių treneris.
Module 3: Smegenims draugiško raštingumo konsultantas.
Module 4: Smegenims draugiško raštingumo medžiagos kūrėjas   

A, B, ir Cyra kiekvieno modulio dalys. D dalis skirta autoriams ir iliustratoriams bei norintiems jais tapti. 
Mokymai supažindina su smegenų poreikiais tam, kad mokymasis būtų efektyvus ir su tuo susijusiu raštingumo mokymo metodu. Jie pateikia 
mokomąją medžiagą ir neuro-didaktikos vadovą, lavina praktinius įgūdžius bei įgalina mokyti raštingumo, remiantis neurologijos mokslu 
pagrįstu metodu. Programa apjungia gyvą mokymą, mišrų mokymą, individualią pagalbą, prezentacijas ir komandinį darbą. Tai leidžia  
dalyviams pasirinkti prioritetus ir siekti kvalifikacijos(-ų)  dirbant  savo pasirinktu ritmu

ĮKvalifikacijos sudėtyje  yra  mokomoji praktika po kursų, kiekvienam moduliui mažiausiai 3-jose skirtingose institucijose, mokant raštingumo  
mažiausiai 25 mokinius (iš viso). Galite pasirinkti institucijas savo šalyje patys arba pasinaudoti siunčiančiosios organizacijos 
rekomendacijomis.  

Pageidauju dalyvauti kursuose kaip dalyvis – savanoris, atstovaujantis siunčiančią organizaciją, tikslu įgyti Smegenims draugiško švietimo ir raštingumo kvalifikaciją.
Siunčianti organizacja,  Vilniaus “Vilnios” pagrindinė mokykla, Palydovo St. 29a, 1107 Vilnius, padengs visus rezidencinių mokymų bei kelionės kaštus iš Erasmus+ 
Strateginės Partnerystės  2016-1-FR01-KA201-024256.skiriamų lėšų.
Aš pasirinkau datas ir modulius mokymus vykdančioje institucijoje  via trainin  g@music-union.org  , +49 35723 490100 ir užsisakau kursus atritinkamai  nuo E...EE. iki E...E..
Mokymų , gyvenimo ir pragyvenimo kaįtai bus apmokėti, aš nepatirsiu su dalyvavimu kursuose.susijusių išlaidų.Jeigu aš nedalyvausiu mokymuose ir nepranešiu apie tai 
vėliausiai prieš 4 savaites iki kursų pradžios, būsiu atsakingas už visas susijusias išlaidas, išskyrus force majeure atvejus. Siučiu šią formą siunčiančiajai organizacijai adresu  
rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt 
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MOKYMŲ MODULIAI IR KVALIFIKACIJOS

Smegenims draugiško raštingumo treneris

Šis sertifikatas leidžia absolventi mokyti raidyno ir rašto smegenims draugišku būdu. Istorijų pasakojimas naudojamas mokant  vaiką/ vaikus raidžių realaus pasaulio sąlygomis, o ne 
abstrakčiai. Absolventas įgys žinių ir supras neurologinius procesus, kuriais smegenys mokosi ir išsaugo informaciją.

Smegenims draugiško raštingumo trenerių tyreneris

Šis sertifikatas įgalina absolventą mokyti smegenims draugiško raštingumo.kitus. 
Jie gali vykdyti mokymus apie neurologinius procesus – kaip  smegenys mokosi ir išsaugo informaciją. Jis leidžia dalyviui naudoti  Istorijų pasakojimą mokant  vaiką/ vaikus raidžių 
realaus pasaulio sąlygomis, o ne abstrakčiai. 

Smegenims draugiško raštingumo medžiagos kūrėjas

Šis sertifikatas įgalina absolventą kurti smegenims draugiško raštingumo medžiagą kalba, nurodyta jo sertifikate. Sukurtą med-iadą sudaro:
Abėcėlės istorijų plakatas, Abėcėlės paveikslėlių knyga, Abėcėlės plakatas prie vaiko lovos, Abėcėlės žaidimo kortos, Abėcėlės spalvinimo knygelė.  
Smegenims draugiško raštingumo konsultantas

Šis sertifikatas įgalina absolventą konsultuoti/ vesti pamokas, remiantis smegenims draugiško raštingumo mokymo metodais. 
Tai sudaro:

SMEGENŲ BIOGRAFIJA
Ko ir kokiame amžiuje reikia smegenims
Ką smegenys gali ir ko negali
Lyčių skirtumai mokymosi poreikiuose
What‘s different for under 3 year olds
Kas vyksta kitaip 3 metų vaikams

SMEGENŲ DARBOTVARKĖ
Kas augina ir apsaugo neuronus
Kodl pamokos turi būti įdomios
Smurto ekrane poveikis
Kaip mus gali pakeisti  kritikavimas 
Kodėl apdovanojimas tampa tikslu
Kodėl malonumas prieš darbą atveda į sėkmę

IT- PROCESAI SMEGENYSE
Kaip jausmai veikia atmintį
Streso valdymas: „roplio“ smegenų aplenkimas
Pirmosios patirtys–kaip užtikrinti/ sukurti pozityvų vaiko santykį su subjektu 
„Meksikietiškos skrybėlė efektas“ ir proto žemėlapis 
Efektyviausi naujos kalbos mokymosi būdai
Pataisymai – kaip užtikrinti teisingos versijos atmintį

 


