Formatioun

Potential
for Life
Wëlls du Acteur si vun engem innovativem
Projet an engem spannendem Beräich ?
Gëff Formateur spezialiséiert beim Léieren
an der Schoul an och op aner Platzen!
Eng international Equipe mat Léit vu Frankräich, Rumänien, Belsch a
Lëtzebuerg ass 2016 op Been gestalt gi fir e Programm iwwert d‘Léieren am generellen a méi spezifesch an der Schoul ze realiséieren.
Dëse Programm riicht sech un Schüler vun de leschte Schouljoren am
Sënn dat déi autoriséiert ginn Atelieren ze animéiere fir méi jonk
Schüler an esou déi jéinesch an hirem Schoulparcours ze hëllefen.
De Programm ass a verschidde Modullen agedeelt déi, ënner
anerem, dëst behandelen:
-wéi fonctionnéieren ech, a mengen Ähnlechkeeten an
Ënnerscheeder mat aner Léit
-wat motivéiert mech a wéi fannen ech meng Motivatioun
-wéi ass mäin Léierstyl
-wéi kann ech mat aner Léit léieren
-Acteur gi vun dengem Ausbildungsparcours

Et handelt sech em eng Formatioun
vu 5 Deeg, no wéi eng du en Certificat kriss an du gëss begleet déi méi
jonk an denger Schoul auszebilden
(oder an enger anerer Struktur
ofhängeg vun de Besoinen a
Méiglechkeeten).

D’Formatioun fir Formateur
vu 5 Deeg fënnt statt:
- 5,6,7 Januar 2017 vu 09h00 bis 17h00

- 14,15 Januar 2017 vu 09h00 bis 17h00

Ufank 2017 wäerte jonk Léit vu Lëtzebuerg, Belsch a Rumänien un
dëser Formatioun deelhuele fir spéiderhi kennen des 12 Atelieren un méi
jonk Léit ze halen.

Ween kann sech
aschreiwen?

- Du hues op mannst 17 Joer an du
bass am leschten oder zweet
leschte Lycéesjoer.
- Du bass intresséiert méi ze
wëssen iwwert wéis du fonctionnéiers, wéi aner fonctionnéieren a
wéi een eleng léiere kann an awer
och mat anerer.
- Du hues Loscht méi jonk Léit ze
forméieren an ze begleeden sech
an der Schoul besser ze fillen, ze
entdecke wéi ee besser léiere kann
a wéi een hier Motivatioun steigere
kann.

Dëse Parcours ass fir dech!
Schreif dech elo schonn an :-)
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