Dè tha ar n-amasan?
a 'brosnachadh co-obrachadh eadar
luchd-teagaisg

ann

an

diofar

dhùthchannan agus luchd-teagaisg na
brògan-cleasachd le bhith a' stèidheachadh roinneil lìonraidhean airson leasachadh ICT stèidhichte air gnìomhan
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cuideachadh cothrom air an teicneòlasaonaichte gnìomhan sin a 'siubhal gu

math, a' gleidheadh càileachd nan conaltraidh iomlaid air feadh cultarach
agus cruinn-eòlasach sgaraidhean

adhartachadh tuigse agus mothachadh

air iomadachd chànanach is chultarach
tro ICT stèidhichte TBLT

cur ri càileachd foghlaim luchd-teagaisg
ann an teicneòlas a-aonaichte TBLT
leasachadh

an

'didseatach comas
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a

-

-

OBAIR AN ROINN
PANEÒRPA AIRSON IONNSACHADH CÀNAIN

Dè tha sinn an dùil a thoirt
seachad?
Dè tha PETALL?

PETALL tha acronym airson Pan Eòrpach
Task Gnìomhachdan airson ionnsachadh
cànain.
'S e LLP transversal KA2 pròiseact, air a
mhaoineachadh leis a' Choimisean
Eòrpach.

Tha e ag amas gus cleachdadh ICT stèidhichte air gnìomhan anns a 'chànan
chlasrum.
Tha co-bhanntachd air a dhèanamh de 10
nàiseanta tandems às a 'Ghearmailt, A'
Ghrèig, An Ungair, an Eadailt, an Òlaind,
Portugal, Serbia, An Spàinn, An Tuirc agus
anns an Rìoghachd Aonaichte.

Tha gach bhoinn a chruthachadh le luchdteagaisg trèanadh roinn agus a chleachdadh sgoil (junior no àrd-àrd-sgoile).

40 sampaill de dheagh chleachdaidhean
ann an teicneòlas a-aonaichte TBLT a bhiodh
furasta a chleachdadh ann an diofar chànanan agus co-theacsan foghlam, ri fhaighinn
anns a 'phròiseact fheàrr.
10 cùrsaichean trèanaidh thidsearan ann an
ICT stèidhichte TBLT.
Eadar-nàiseanta 1 trèanadh luchd-teagaisg
a 'chùrsa.

An co-labhairt eadar-nàiseanta air ICT
stèidhichte TBLT, a thèid a chumail sa Ghiblean 2016 ann an Ankara (TR).

Aithisgean, pàipearan, postairean ...

Cothroman airson co-obrachadh tharnàiseanta agus airson a bhith a 'sgaoileadh
de eòlasan agus beachdan mu ICT agus
TBLT.

Ciamar a dh'obraicheas e?
Tha gach bhoinn a dhealbh agus / no atharrachadh 4 sampaill de dheagh chleachdadh TFC
stèidhichte air gnìomhan ann an co-rèir ri
prionnsapalan an Frèam Coitcheann Eòrpach.

Na gnìomhan sin air a bhith a 'feuchainn amach le luchd-ionnsachaidh ann an sgoiltean
a' cleachdadh an nàbaidheachd tandems, gus
dèanamh cinnteach gu bheil iad a "siubhal gu
math".
Gnìomhan agus cùrsaichean trèanaidh luchdteagaisg air a luachadh, a rèir an dà chuid luchd-cleachdaidh deireannach agus eòlaichean neo-eisimeileach.
Tha stuthan gu bhith air a h-uile eadartheangachadh gu cànanan na cobhanntachd mus tèid a foillseachadh anns a
'phròiseact fheàrr.
A thuilleadh air a 'mheasadh le luchdcleachdaidh deireannach agus an athsgrùdadh neo-eisimeileach le eòlaichean, a'
phròiseact air fad Thathar cuideachd a
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