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SPIRAL SLOTCONFERENTIE, CIEP, Sèvres, 9 Juli 2018, 10.30 – 17.00
SPIRAL richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van opleidingsprogramma’s van lerarenopleidingen door het ondersteunen van de
integratie van een buitenlandstage voor studenten. De slotconferentie zal plaatsvinden in Sèvre (Parijs) op 9 Juli 2019. Tijdens deze
gelegenheid zullen de projectpartners hun ervaringen delen en aanbevelingen doen voor de wijze waarop de opbrengsten van een dergelijke
buitenlandstage voor studenten van de lerarenopleidingen geoptimaliseerd kunnen worden. Hieronder een overzicht van het programma.
Meer informatie en mogelijkheden tot inschrijven volgen.
Ochtend Sessie
Opening – Pierre-François Mourier, Director, CIEP (TBC)
Introductie van het SPIRAL Project, Thomas Arbouet, Hoofd van de Europa Unit, CIEP
Het SPIRAL project richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s voor toekomstige leraren basisonderwijs door het
opnemen van buitenlandstages in het curriculum. Thomas Arbouet, coördinator van het project zal de aanleiding en de doelen van het SPIRAL project
uiteen zetten en zal de diverse door de participerende instituten ontwikkelde instrumenten toelichten en de opbrengsten uiteenzetten.
Presentatie van de SPIRAL stageplaatsingen, Cédric Sarré, Professor, Sorbonne université
Cédric Sarré, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de SPIRAL virtuele leeromgeving, zal het SPIRAL plaatsing-framework uiteenzetten en zal de
instrumenten (online modules, competentie kaarten etc…) bespreken die specifiek ontwikkeld zijn om de opbrengsten voor studenten te maximaliseren
Middag Sessie
Resultaten van de SPIRAL impact studie, Nadia Edmond, Professor, University of Brighton
Er is een impact onderzoek uitgevoerd om de opbrengsten van Europese mobiliteit voor studenten te kunnen inventariseren. Nadia Edmond,
coördinator van dit onderzoek , zal de belangrijkste resultaten en de implicaties hiervan onder het voetlicht brengen.
Ronde tafel
Deze ronde tafel sessie maakt het mogelijk voor de verschillende actoren binnen het SPIRAL project om hun ervaringen met betrekking tot de
buitenlandstageplaatsingen te delen en te vergelijken in het kader van het SPIRAL framework. Testimonials door deelnemende studenten, ontvangende
docenten, lerarenopleiders en SPIRAL partners zullen de noodzaak voor aankomende leraren om een idee te krijgen over de wijze hoe leraren in andere
Europese landen worden opgeleid, onderstrepen.
Keynote Speech (TBC)
Er zal een expert op het terrein van het opleiden van leraren uitgenodigd worden om de dag af te sluiten en zijn/haar visie op het opleiden van leraren
in de 21ste eeuw delen.

De eerste resultaten beschikbaar
De resultaten van de eerste twee flankerende onderzoeken van het project zijn
succesvol afgerond en staan online. Het onderzoek naar situationele factoren
geeft zicht op de inhoud en vorm van cross-training programma’s van de aan
het SPIRAL project deelnemende landen.
Het “Common Reference
Framework” is een instrument ontwikkeld voor studenten, opleiders en
opleidingsinstituten met een HBO-lerarenopleiding in Europa. Het bestaat uit
een handleiding waarin praktische instrumenten zijn verzameld. Het richt zich
op het vergemakkelijken van de integratie van buitenlandsstages in het
curriculum van de lerarenopleidingen
>>more

Doe Mee!
Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van de kwaliteit van de
opleidingsprogrammas van toekomstige leraren en ben je ervan overtuigd dat
een buitenlandstage je studenten/stagiaires nieuwe vaardigheden kan leren?

Participeer dan in het SPIRAL project!
>> Participeer dan in het SPIRAL project!

https://spiral-euproject.eu/
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