COHAB

COHAB Naujienlaiškis
Cohab projektas
Cohab—tai akronimas,
reiškiantis aukštojo mokslo ir darbo rinkos
koordinavimą ir integravimą Pietų Baltijos
šalyse.
Cohab projektas priklauso IV A South Baltic
Programme:
www.southbaltic.eu.

Antrojo komponento startas Gdanske

Antarsis projekto darbo
komponentas
(komponentas 4) prasidėjo Gdanske sausio 19

Personalo mokomasis vizitas Danijoje 2012, balandį
Pirmasis projekto
mokomasis vizitas vyko
Danijoje balandžio 16-20
dienomis. Dėstytojai,
kurie taip pat yra projekto
komandų nariai, iš
Vokietijos, Lietuvos,
Lenkijos ir Švedijos
aplankė savo kolegas
Danijoje.

Pirmosios dvi dienos buvo
skirtos susipažinimui su
virtualaus mokymo įranga
bei jos naudojimu mokymo procese. Besimokant,
įranga buvo sėkmingai
išbandyta tarp šalių—
projekto dalyvių. Daugiau
apie tai rasite antrame šio
naujienlaiškio puslapyje.
Trečioji diena buvo skirta

susipažinimui su Danijos
kultūriniu paveldu nuo
viduramžių, pereinant
prie Šaltojo karo laikotarpio ir iki pat moderniosios kuktūros, kurią pristatė Pietų Baltijos projekto ”CreatLearn” dalyviai.

Ketvirtąją ir penktąją
vizito dieną dvi komandos (slaugytojų ir mokytojų) išsiskyrė ir aplankė
vietinę ligoninę bei mokyklą.

dieną.
Šio komponento dėmesio centre—personalo
kompetencijos. Slaugytojų ir mokytojų komandų
dėstytojai susitiko su
mūsų partneriais iš Virtus, kad susipažintų su
bendravimui skirta
Moodle platforma. Ši
platfoma bus naudojama
vidiniam projekto
bendravimui, taip pat,
kaip mokomoji platforma
5 komponentui.
In Gdansk, the teams

Darbdavių tyrimas
Paskutinis pirmojo
komponento tyrimas yra
skirtas mokytojų ir
slaugytojų darbdaviams.
Darbdavių tyrimas bus
atliktas gegužės mėnesį ir
padės identifikuoti
barjerus, kurie trukdo
mokytojams ir
slaugytojams įsidarbinti
užsienyje, Pietų Baltijos
regiono šalyse.

Komandos taip pat dalyvavo užsiėmimuose
University College
Zealand.
Be to, darbščiosios komandos pradėjo planuoti
vasaros mokyklą, kuri
įvyks 2013 metais.

2-asis leidimas

2012 balandis

VAIZDINIS SEMINARAS
VAIZDINIS SEMINARAS ROSTOKE— 2012 RUGSĖJO 26

COHAB
Dalinai finasuojamas iš Europos Sąjungos
(Europos regionų vystymo fondas)

Informacijos atstovas
Lonnie Ransby Stahl
Telefono Nr: +45 7248 1019
E-paštas: lbu@ucsj.dk

Mums malonu pakviesti Jus į vaizdinį seminarą, vadovaujamą Virtus ir Rostoko universiteto, kuris įvyks Rostoke, Vokietijoje
rugsėjo 26 dieną nuo 13.00 iki 16.00 val.
Seminarą sudarys projekte nuveikto darbo sklaida ir įdomių svečių pranešimai.
Pranešėjas:
Prof. Dr. Peter F. E. Sloane, Paderborn universitetas
Dalyvavimas nemokamas.
Norėdami gauti daugiau informacijos ir pakvietimą, prašome kreiptis į atstovę informacijai—Lonnie Ransby Stahl
lbu@ucsj.dk

Koks yra Virtualaus mokymo
metodas?

APSILANKYKITE
TINKLAPYJE:
www.cohab.eu
Numatomi susitikimai
Valdymo komitetas ir projekto
grupės:
2012 m. rugsėjo 27 d. Rostokas, Vokietija
Mokytojų komanda:
2012 m. rugsėjo 24-28 d.
Rostokas, Vokietija
Slaugytojų komanda:
2012 m. Gruodžio 5-9 d.
Gdanskas, Lenkija

Virtualaus mokymo ir mokymosi metodas yra dalis mišraus projekto mokymo.
Metodą sudaro trys dalys:
I. Akis į akį, kuris vyks vasaros mokykloje ir studentų studijų vizitų metu.
II. E-mokymas, užduočių, esančių mūsų
mokymo platfomoje Moodle, forma.
III. Virtualus mokymas, kuris vyksta virtualiose klasėse, kertant Pietų Baltijos
regiono sienas.
Kiekvienas iš projekto partnerių turi
investuoti į įrangą, susidedančią iš interaktyvios lentos, plokščio ekrano, vaizdo
įrašymo įrenginio ir mikrofono, kurie yra
instaliuojami tinkamoje auditorijoje,
talpinančioje 10-12
studentų.
Su šia įranga ir prisijungimu prie virtualių susitikimų patalpų galima ne
tik bendrauti tarp visų auditorijų vienu metu, bet ir vadovauti mokymui
be sienų. Tai reiškia, kad daugialypės
auditorijos gali būti virtualiai
sujungtos, kaip viena auditorija su
mažiausiai vienu dėstytoju/mokytoju
fiziškai esančiu vienoje iš virtualių
auditorijų.
Kai dėstytojas ar studentai rašo ar
ieško informacijos internete ar interaktyvioje lentoje, studentai visose
virtualiose auditorijose gali ne tik
žiūrėti, bet ir prisijungti prie veiklos.

Cohab partneriai
 University College Zealand,
Denmark

 VUC Adult Education Centre,
Denmark

 Rostock University, Germany
 VIRTUS, Germany
 Klaipeda University, Lithuania
 Gdansk Medical University, Poland
 Linneaus University, Sweden

