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Mokymai C2 ir C4 2016-1-FR01-KA201-024256
I.
A) Kursai
Gauk ryšulį raktų durims į mokymą ir mokymąsį atrakinti.
- 15 kursų, skirtų įgyti tvarias žinias ir paversti jas įgūdžiais.
- Kiekviename šių kursų praeinama 3-jų dienų metodika, naudojanti smegenų “naktinę pamainą” įgūdžiams įgyti.

B) Seminarai
- Susikurk savo įrankių rinkinį:: 30-ties garsų / vaizdų įrankių rinkiniai jūsų vartojama kalba.
- Sukurkite medžiagos pavyzdžius 3 raidėms: skirta naudoti ir tobulinti mokymų metu.
C) Tiriamoji medžiaga
-Pasinerk į savo šalies kultūrą: kūrimas/organizavimas plataus spektro maisto, paproių, patarlių, legendų, žinomų
vietovių/ kraštovaizdžių, liaudies dainų, sujungtų į vieną kultūrinę emblemą iliustruoto pasakojimo formoje.

II.
Mokomoji praktika
-

Mokymasis iš tikslinių grupių:
susipažinimas, mokymas, stebėjimas, ataskaita, išvados.

III.
1. Egzaminai :
- Smegenų veikla grįsto raštingumo treneris.

2. Seminarai : taikomoji neurologija mene, metodo ir medžiagos kūrimas
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I.A
15 kursų
žinioms įgyti ir paversti jas įgūdžiu 3-jų dienų metodu, naudojant smegenų “naktinę pamaoną”:

- 1 diena
- 2 diena
- 3 diena

Tapk informuotas,
Naršyk savo patirtyje
Informuok kitus.

Biografija smegenyse
1.Nespėjote į traukinį.

Naudok arba prarasi: “kritinis laikotarpis” ir neuronų ląstelių išlikimas.
Ko ir kokiame amžiuje reikia smegenų ląstelėms, irk as atsitinka, jei jos to negauna.
2.Berniukai lieka berniukais.

Lytims taikoma lygiava: Chronologiniai kritinių laikotarpių skirtumai tarp berniukų ir mergaičių.
Motorinis aktyvumas ir judrumas: lyčių varžybmasis ir viena kitos papildymas.
Ko reikia berniukų IQ.
3..Kur yra noras, atsiranda ir būdas

Neuroplastiškumas: neatsilikti nuo dabartinės kultūrinio vystymosi akseleracijos
Ką gali ir ko negali smegenys..
4. Būkite atsargūs su jaunesniais nei 3 metų vaikais.

Skaitmeninės medios ir kalbos vystymasis: su amžiumi susijęs atspindinčių neuronų poreikis.
Why digital media can cause both, benefits and lossesKodęl skaitmeninės medios gali būti ir naaudingos, ir žalingos..

Dienotvarkė smegenyse
5. Nerimas naikina smegenų ląsteles.

Modern civilisation versus “reptile brain”: Physiology of Emotion and Reason.
Šiuolaikinė civilizacija pries “reptilijos smegenis”: emocijų ir sveiko proto fiziologija.
Kas saugo neuronus ir kuria naujus.
6. Laimės pojūtis ir mokymasis yra identiškos neuronų funkcijos.

Naujovių detektorius budi ant mūsų “sekretorės darbastalio”: hippocampus medijų kultūros amžiuje.
Kodėl pamokos turi būti įdomios ir jaudinančios.
7. Smurtas kaip pramoga ekrane:

‘Smurto malonumas ir Pavlovo klasikinis refleksas. of violence' and ’Pavlov’s classical conditioning.
Kaip TV programos gali tapti uždelsto veikimo bombomis.
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8. Burbėjimas daro jus kvailais.

Smegenų augimas ir atrofija: paruošimo poveikis.
Kaip mus keičia į mus nukreipta kritika.
9. Nei lazda, nei morka...

Grasinimai, pažadai ar padrąsinimas? Prieštaringi įvairaus skatinimo poveikiai.,
Kodėl apdovanojimai pataiko į tikslą.
10. Kada darbuotis ir kada žiūrėti televizorių.

Smegenų dienos darbotvarkė ir naktinė pamaina.
Kodėl malonas, patirtas PRIEŠ darbą, veda į sėkmę .

IT technikai smegenyse
11. Jausmai yra “atminties klavišai”

Nėra pažinimo be emocijos: su emocija susietos informacijos įsiminimas.
Kodėl iš aktorių išeitų geriausi mokytojai.
12. Kaltinimai įtvirtina klaidas.

Klaidos įtvirtinima priekaištais:pabraukti klaidas ar rašybos pavyzdžius?
Kuo turėtume pakeisti „raudoną rašiklį“.
13. Pradžia nusprendžia pabaigą!

Centrinė ar šalutinė saugykla?
Savaiminis mūsų nusistatymo poveikis tolimesnei vaikų karjerai.
14. Apylankos mūsų ‘reptilijos smegenims’

Kaip deaktyvuoti streso būsenas.
Tarpusavio pagalba..
15.Sutvarkykite savo protą.

Centrą-Supančios-Funkcijos arba ‘Meksikietiškos skrybėlės efektas’
.Kodėl smegenims žemėlapių reikia anksčiau nei knygų.
16.:Žodyno susiejimas: „atkodavimo“ veiksmingumas.

Užsienio kalbos įsisavinimas. Žodyno „sujungimas laidais“ arba „programavimas“?
Kaip užsienio kalbos susijungia į vieną visumą su gimtąja kalba.
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I.B
ABC istorija

RAIDŽIŲ MOKYMUISI

Sukurkite savo įrankių rinkinį: 30-ties garsų / vaizdų įrankų rinkinys jūsų kalba.
1. Sukurkite tinkamų savo kalbos žodžių rinkinį kiekvienai raidei, įskaitant ir žodžius, kuriuose raidė yra ne pradžioje, bet yra kirčiuoto
skiemens dalis.
2. Ieškokite sinonimų, susijusių su pasakojimo eiga, in jais užbaikite kolekciją.
3. Organizuokite kiekvienos raidės žodžių rinkinį žodžių kategorijomis.
4. Išrinkite iš kiekvienos kolekcijos terminus, kurie galėtų būti sutapatinti su savo raidės pavidalu.
5. Kur trūksta atitikmenų, toliau ieškokite sinonimų.
6. Išvystykite pasakojimo liniją.
7. Sukurkite eskizus žodyną, garsus, raidžių pavidalus ir istorijos liniją atitinkančioms iliustracijoms.

Sukurkite medžiagos pavyzdžius 3-ms raidėms, skirtus naudojimui ir tobulinimui mokomosios praktikos metu.
1. Parinkite kiekvienai raidei raktinius žodžius, tinkančius akiai ir ausiai.
2. Pasirinkite raktinius žodžius, atitinkančius kiekvienos raidės pasakojimo liniją.
3. Naudok raidės rašymo judesį rodant pasakojimo vaizdus..
4. Kurkite pasakojimo tekstą kartu su šiais rodančiais judesiais.
5. Ieškokite sinonimų ir ieškokite žodžių įrankių dėžėje, kad maksimizuotumėte raidės kartojimą kiekviename sakinyje.
6. ieškokite rimų, surimuokite tekstą į posmus.
7. Pabrėžkite stulpelių kirčiuotas dalis.
8. Nuspalvinkite raidę ir pagrindinius skiemenis.
9. Kiekvieną kirčiuotą ritminį skiemenį pabraukite.
10. Ištaisykite rašybą ir skyrybą.spelling and punctuation.
11. Išmokite mintinai istorijos pasakojime pabrėžti raidę.
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I.C
Pasakojimas apie šalies kultūrą kaip PIRMOJI

SKAITINIŲ KNYGA

Pasinerkite į savo šalies kultūrą:
kūrimas/organizavimas plataus spektro maisto, papročių, patarlių, legendų, žinomų vietovių/ kraštovaizdžių, liaudies dainų,
sujungtų į vieną kultūrinę emblemą iliustruoto pasakojimo formoje.
1. Sudarykite kultūrinių markerių kolekciją.
2. Ieškokite sinonimų, kurie siejasi su pasakojimo linija ir tuo užbaikite rinkinį.
3. Organizuokite kiekvienos raidės rinkinį pagal žodžių kategorijas.
4. Išrinkite iš kiekvienos kolekcijos terminus, kurie galėtų būti sutapatinti su savo raidės pavidalu.
5. Kur trūksta atitikmenų, toliau ieškokite sinonimų.
6. Išvystykite pasakojimo liniją.
7. Sukurkite eskizus žodyną, garsus, raidžių pavidalus ir istorijos liniją atitinkančioms iliustracijoms.

II
Mokomoji praktika
Mokymasis iš tikslinių grupių:
susipažinimas, mokymas, stebėjimas, ataskaitos, išvados.

III
1. Egzaminas: „Smegenų veikla grįsto švietimo konsultantas“
2. Seminarai: taikomoji neurologija
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II
Mokomoji praktika
Veiklos 3-10 metų vaikams, siunčiančių partnerių organizuojamos savo šalyjeorganized by the sending partners in their countries
Mokymasis iš tikslinių grupių: susipažinimas, mokymas, stebėjimas, ataskaitos, išvados.

III
1. Egzaminas: Smegenų veikla pagrįsto švietimo konsultantas
2. Seminarai: Taikomoji neurologija
2.1. Tyrimas ir derinimas
- fonemos “pavidalas”
- pavidalų/ formų “kalba” ir
- spalvų “melodija”;
-klausos ir regos ryšys.
2.2. Bendra kūryba : rašytojo-iliustratoriaus-tandemas.

2.3. Tarpkultūrinė, tarpdisciplininė ir multitechninė sinergija, įkvėpimas ir kūryba.

3. Pasiruošimas viešumui
Suteikite savo kūriniams pavidalus, tinkančius tikslinėms grupėms:
3 – 6 metų vaikams: istorijos plakatas ir žaidimo lenta.
5 – 7 metų vaikams: 2m ilgio plakatas prie lovos (spausdinta ir ranka rašyta pasaka).- Atminties kortelės.- Pasinėrimas į atkoduotą užsienio kalbą.
6 – 9 metų vaikams: įrankių dėžė sensorinima kūrybiniam rašymui.- Atkoduotos užsienio kalbos įrankių dėžė.: tool-box for sensorial creative writing. - Decoded foreign language tool-box..

Turistams: akordeono knyga kaip jūsų šalies kultūros emblema.
Vieta: mokykla ir svečių namai, Grünewalder Str.2, DE-02994 Bernsdorf-Wiednitz
- apgyvendinimas ir svetingumas : vienviečiai kambariai, maitinimas (įskaitant dietos poreikius), 24/24 prieinama virtuvė, vaisiai, gėrimai, užkandžiai.
- meno studija.
- kūrybinio rašymo studija su interneto prieiga.
- salė socialinėms (vakaro) veikloms. Prijungtas pastatas: stalo tenisas, krepšinis.
- skalbyklos patalpa, didelis sodas, dviračiai, apžvalgos takai gamtos draustinyje..
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I skyrius. A) adresai, taip pat dalyviai, kurie nekurs medžiagos, tačiau nori įgyti smegenims draugiško edukatoriaus kvalifikaciją.
I skyriaus dalis A) taip pat siūloma liepos – rugpjūčio mėnesiais imtinai.
Priklausomai nuo dalyvio pasiektų modulių skaičiaus,jie gali kvalifikuotis kaip:

a)Smegenims draugiško raštingumo treneris besimokantiems (10 - 14 dienų)
b) Smegenims draugiško raštingumo mokiniams (18 - 25 dienos)
c) Smegenims draugiško švietimo konsultantas mokyklos (1 mėnuo - 5 savaitės)
d) Smegenims draugiško švietimo treneris švietimo darbuotojams (1 mėnuo - 5 savaitės)
Moduliai trunka kiek trumpiau ar ilgiau priklausomai nuo dalyvių nuostatų ir dėl testų realaus gyvenimo situacijose, prieinamų mokymų metu.
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MOKYMŲ MODULIAI IR KVALIFIKACIJOS

Smegenims draugiško raštingumo mokytojas
Šis sertifikatas įgalina baigusįjį mokyti abėcėlės ir rašymo ranka draugišku smegenims būdu. Naudojant pasakojimą, vaikui leidžiama pažinti raides tikro pasaulio terminais, o ne kaip abstrakčius
pavidalus. Baigusysis įgyja aiškų supratimą apie neurologinius procesus, kuriais smegenys sužino ir išlaiko informaciją.

Smegenims draugiško raštingumo mokytojų treneris
Šis sertifikatas įgalina baigusįjį apmokyti kitus kaip reikia mokyti smegenims draugiško raštingumo metodais. Jie gali rengti mokymus apie neurologinius procesus – kaip smegenys sužino ir išlaiko
informaciją. Vaikų mokymui abėcėlės ir rankraščio dalyviai naudoja pasakojimą, vaikai pažįsta raidesi realios tikrovės , o ne abstrakčių pavidalų terminais..

Smegenims draugiško raštingumo medžiagos kūrėjas
Šissertifikatas įgalina baigusįjį gaminti smegenims draugiško raštingumo medžiagą jų sertifikate nurodyta kalba. Medžiagą sudaro:
Abėcėlės istorijos pasakojimo plakatas, Abėcėlės paveikslėlių knyga, Abėcėlės plakatas prie lovos, Abėcėlės žaidimo kortos, spalvinimo knygelė.

Smegenims draugiško raštingumo konsultantas
Šis sertifikatas įgalina baigusįjį konsultuoti/ teikti pamokas remiantis smegenims draugiško raštingumo mokymo metodais.
Tai sudaro:
SMEGENŲ BIOGRAFIJA
SMEGENŲ VEIKLOS PLANAS
IT-TECHNIKAI SMEGENYSE
Ko ir kokiame amžiuje reikia smegenų
Kas augina ir saugo neuronus
kaip jausmai veikia atmintį
ląstelėms
Kodėl pamokos turi būti jaudinančios
Streso valdymas: „reptilijos smegenų“ apėjimas
Ką gali ir ko negali smegenys
Smurto ekrane poveikis
Pirmieji susidūrimai – kaip u-tikrinti, kad vaikas išvystys teigiamą santykį su mokomu
Lyčių skirtumai mokymosi poreikiuose
Kaip kritika gali mus pakeisti
‘Meksikietiškos skrybėlės efektas’ ir smegenų žemėlapiai
Kodėl apdovanojimai pasiekia tikslą
Geriausias būdas išmokti naują kalbą
Kodėl malonumas prieš darbą vedai į sėkmę
Taisymas – kaip užtikrinti, kad taisymas bus įsimintas
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Mokymų temų apžvalga ir neuro-didaktikos vadovas kiekvienai kvalifikacijai

Consultant for Brainfriendly Education

Smegenims draugiško raštingumo
treneris

Smegenims draugiško
raštingumo asistentas
Trainer of Consultants ……………………………………………………. . (mokiniai moko
mokinius)
for Brain-Friendly
Smegenims draugiško raštingumo trenerių
Education
treneris
……………………………………………………..

Smegenims draugiško
raštingumo medžiagos autorius

Smegenims draugiškos
medžiagos iliustratorius

Mokyk smegenims draugiškos
med-iagis autorių mokytojus.

Mokyk smegenims draugiškos
medžiagos iliustratorių trenerius

Basics praktika: Kritiniai laikotarpiai, lyčių specifiniai poreikiai, Visuma/ Detalės, Dienotvarkė/ Netinka iki 5-erių.
Basics teorija: Kritiniai laikotarpiai, lyčių specifiniai poreikiai,
Visuma/ Detalės, Dienotvarkė/ Netinka iki 5-erių

Pagrindinės funkcijos
Pažinimas/Emocija, Menas/Baziniai poreikiai

Didaktika I: Centrinisl/šalutinis, Stresas/atrofija, Paruošimas,

Pagrindiniai būdai seminaras
Garsas-gestas; Garso aukštis-spalva

Dėmesys/klaidų dauginimas, taip:taip/Ne:ne,
Gąsdinimas/apdovanojimas/padrąsinimas

Didaktika II:
Anatomija,
Hipokampas/medijos,
smurtas/ekranas,
Meksikietiška skrybėlė,
neuro-plastiškumas,
apylankos reptilijos
smegenims, atkodavimas. .

Click! Raštingumo praktika
Plakatas

- Derinimas: rimas,greitakalbės, dainos ir žaidimai.
- Pasakojimas:garso/ reikšmės/ judesio/ pavidalo sinchronas.
- Kalbėjimas: emocijų/patirčių/ supratimas.
Knyga

- Taikymasis: vaizdų/patirčių piešimas.
- Tikslas: skaidrumas -Click!
Juosta prie lovos

- Treniruotė: 'slidinėjimas/ riedlentė', juokai (rašymo ranka įgūdžiai)
Įrankių dėžė

Rašymas
- Figūros/veiksmai/daiktai kaip
garsai-gestai;
- Kičiuoti skiemenys/ aliteracija/
rimas;
- Atkodavimas

Piešimas
- Raidės: pavidalų gestai ir garsų
gestai;
- Spalvų ir garsų dinamika;
- Stiliai: kičas / nutolimo efektas /
savastis.

Cultural Emblem
Pasiruošimas: mitai, legendos,kraštovaizdžiai, kostiumai,valgiai, muzika,
šokiai...
- Įvairovė/ įvairios amžiaus grupės. - Detalės/veido išraiškos ir amžiaus
grupė
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