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Hvad er en Miriadi session ?
Ordet "session" blev vedtaget af vores netværk for at angive, at det drejer sig om en variabel
træningsperiode ; denne ligger dog oftest på omkring 12 uger. Under en træningsperiode er
deltagerne delt op i grupper af lokale hold, samt i arbejdsgrupper, hvor de kommunikerer skriftlig
med gensidig sprogforståelse. Ved sessionens ende vil de sammen have udarbejdet en ﬂersproglig
publikation og opfyldt sessionens indlærings målsætninger.

Træningsområdet på Miriadi platformen
Den indeholder :
en teknisk ramme som gør det muligt for hold af undervisere at generere et virtuelt rum, der
kan tilpasses deres pædagogiske projekt ;
en aktivitets database base d'activités [10] som kan andvendes til at forene/poole de
pædagogiske ressourcer i form af analyserede og klassiﬁcerede undervisningsmaterialer ;
to referencesystemer [11] for kompetencer - både til elever og undervisere - som kan bruges til
at deﬁnere træningssessionernes pædagogiske mål ;
et glossar af speciﬁkke ord brugt i en træningsperiode, oversat til de sprog som anvendes under
sessionen (under udarbejdelse).

Alle sessionerne

[12]

For at kunne se alle igangværende men også tidligere sessioner, gå til Sessions [12].

Deltage i en session
For at deltage i en session, skal du først registrere [13] dig på portalen via miriadi.net.
Derefter klikker du på den permanente session Netværks område [14] for at bede om at blive medlem
af den.
Fra da af vil du kunne deltage i forberedelsen af sessioner i området der hedder Composessions [15].

Sessionernes publikationer
Enhver session har til formål at producere et dokument ; sammen med de tidligere dokumenter vil det
kunne ﬁndes på webstedet i form af en publikation.

Vedvarende erhvervsuddannelse
Apicad [16], i samarbejde med foreningen Mondes Parallèles [17], er også en uddannelsesinstitution
som tilbyder erhvervslivet at gribe arbejdsopgaver i internationale sammenhænge an på en anden
måde, takket være en til dem specielt tilpasset træningssession i sprogforståelse [18]. Se
træningsprogrammet for Videregående erhversuddannelse [19].

Punktuel træning med fysisk deltagelse
Disse punktuelle træningstilbud kan opnås gennem en anmodning fra din skole/insitituion om at blive
indviet i brugen af webstedet og dets træningsplatform.
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