Promengo Metoed

Īss kopsavilkums

PROMENGO ir gada kursi vadītājiem nevalstisko organizāciju
Fonda akadēmijas sabiedrisko organizāciju, ko organizē
saskaņā ar sākotnējo metodi veikto, tā sauktais PROMENGO
modelis, metode salīdzināms ar Pagriezts klasē.
Kurss ietver 280 stundu mācību (140 h tiešsaistē un 140 h
semināru). Tā sastāv no 9 mācīšanās ceļus. Katrs uzņemas:
1. pašmācības tiešsaistē, kas sagatavo dalībniekus
mācību sesiju mācību telpā,
2. dalība 2 dienu seminārs un
3. sniegums šķiro uzdevumu ar iespēju konsultācijām,
izmantojot platformu vai citu jauno mediju.
Kurss attiecas arī gamifikācijas mehānismus.

Mērķa grupa
Labas prakses apraksts
(max. 2000 signs)

NVO Pārvaldnieki ‐Pieaugušie
a) ievada e‐apmācības sastāvdaļu un gatavojas klasē mācības;
tā standarta elements ir ekrāna kursu, kas ilgst cc 2, 3 stundas;
b) divu dienu klasē mācības;
c) final e‐mācību tests par tēmu
d) veic īstenošanas šķiroti uzdevumus ar iespēju konsultēties
treneris online
e) uzdevumi darbības novērtējums (ar treneri) un
atgriezeniskā saite dalībniekam.
Tēma ceļš cikls ilgst apmēram mēnesi.
Sakarā ar metodi dalībniekiem, kas nonāk mācību telpā ir
priekšzināšanas par šo tēmu. Trenažieri, semināru laikā, var
padziļināt zināšanas par tēmu, un pamatmateriāls kļūst tēma
diskusiju un savstarpēju (starp dalībniekiem) pieredzes
apmaiņu.
On‐line daļa tiek īstenota, izmantojot individualizētu Moodle
platformu.
Katrs dalībnieks saņem paroli uz platformas, un tādējādi viņam
/ viņai ir pieejami savos ceļu un var uzraudzīt to attīstību.
Turklāt Promoengo protams piemēro vērtēšanas sistēmu
uzdevumu dalībnieku apmācību izpildījumā. Viņi saņem
punktus vai emblēmas par katru veikto uzdevumu vai
apmeklētību klasē. Kad katrs apmācības ceļš ir apkopota,
punkti tiek piešķirti katram dalībniekam, un tie ir redzami uz
citiem cilvēkiem.
Priekšrocības:
‐ Efektīva pielāgošana mācību metožu mērķiem apmācību
(atkarībā no prasmju mācīšanu, zināšanu nodošana un darba
par attieksmi).
‐ Samazināšana klases tikšanās.

Ieteikumi īstenošanai un
izplatīšanai (max 300 signs)

Organizēšanas informācija

Vadītāji, dalībnieki, protams, ir maz laika. Izmantojot jauktu
mācību metodi, kursa daļa notiek mājās ‐ par menedžeris šī ir
lieliska organizatoriskā veicināšana.
‐ Uzsvars tiek likts uz pašmācībai NVO vadītājiem. Piedaloties
atsevišķā tiešsaistes mācībām, viņi ir vairāk atbildīgi par
mācīšanos (zināšanas netiek nodotas ar pasniedzēju mācību
telpā ‐ tie ir atrast laiku un motivāciju mācīties, izmantojot
datoru).
‐ Tematiskās zināšanas datu bāzi (tiešsaistes kursi), ko var
izmantot ar fonda īstenošanā citu apmācības un vadītāji, lai
dalītos savās komandās.
Divu veidu diplomi
Galvenais mērķis kursa FACO ir veicināt NVO Polijā un
paaugstināt apsaimniekošanu NVO. PROMENGO, īpašu
uzsvaru uz īstenošanu iegūto (ar vadītāju) zināšanas savās
organizācijās. Lai sasniegtu šo mērķi ‐ divu veidu diplomi tika
ieviesti:
1. Sertifikāts apmācības pabeigšanas ‐ tiem, kas vēl nav
pabeiguši visu programmu,
2. PROMENGO diploms, kas apliecina pabeigta pilna protams,
kopā ar īstenošanas uzdevumiem no savas organizācijas ar 9.
apmācības veidiem katrā.
Ievads Šīs atšķirības palielina motivāciju dalībniekiem, lai
veiktu visu mācību ceļš
Izstrādāt skaidrus, nepārprotamus noteikumus veikšanai un
pabeidzot kursu, ir īpaši svarīgi, lai jauktām mācību metodēm,
garākas formas (apmācības), kā arī pievienojot gamification
elements, lai palielinātu motivāciju dalībniekiem. PROMENGO
treneri ir atbildīgi par individuālo mācību takām. Viņi piešķirt
punktus par īstenošanas darbiem ‐ dalībnieks ir jāsasniedz
vismaz 60% no 90 punktiem, lai iet. Tajā pašā laikā 3‐4
personām ar 45 dalībniekiem saņems papildus punktus, lai
pabeigtu mācību ceļu ar labākajiem rezultātiem.
‐ Pārdomāts izvietojums materiāla katrā ceļā, tēmas atkārtots
klasē mācības ir padziļināt klases mācību laikā. Pēdējais
elements ir īstenot zināšanu savās organizācijās. Tas saskan ar
pieņēmumiem andragoģijas kas balsta mācību gada pieredzi,
teoriju un īstenošanu zināšanas praksē.
Pašlaik ir 3. izdevums PROMENGO un vairāk. Katrs izdevums ir
apm. 45 dalībnieki.

