Chương trình bao gồm hai dạng bài tập khác nhau:


Bài tập nhóm liên quan đến các mô-đun khác nhau của chương trình:
Những bài tập nhóm này được trình bày dưới hình thức hoạt động nhóm liên
quan và được đưa vào trong tài liệu về từng mô-đun của chương trình. Sau khi
đọc kỹ các tài liệu liên quan đến từng mô-đun, trước hết bạn sẽ được yêu cầu
chuẩn bị câu trả lời ngắn của riêng mình cho bài tập thực hành, sau đó bạn sẽ
thảo luận câu trả lời của mình với các thành viên khác và cùng chuẩn bị câu trả
lời của nhóm. Mỗi hoạt động nhóm liên quan đến mô-đun sẽ hướng đến soạn
thảo câu trả lời nhóm.



Xây dựng kế hoạch giáo dục địa phương: Để xây dựng bản kế hoạch này,
khi kết thúc mỗi mô-đun, bạn và các đồng nghiệp sẽ được yêu cầu xây dựng
đầu vào cụ thể liên quan đến chủ đề của mô-đun.
Trong giai đoạn cuối cùng của chương trình đào tạo/tập huấn, nhóm bạn sẽ phải
hoàn thành dự thảo kế hoạch ngành giáo dục của địa phương bạn. Các Giảng
viên và một số chuyên gia do Ban tổ chức mời sẽ thảo luận với bạn và nhóm
của bạn về bản kế hoạch ngành giáo dục địa phương do nhóm bạn nộp và sẽ
chấm điểm/đánh giá kết quả làm việc nhóm.

!

Một mục tiêu quan trọng của chương trình là bạn có thể cùng với các thành viên
trong nhóm xây dựng kế hoạch ngành giáo dục ngành giáo dục cho địa phương,
đất nước mình. Vì đây là một nhiệm vụ lâu dài và chuyên sâu, chúng tôi khuyến
khích bạn thực hiện dần dần nhiệm vụ này. Sau khi nhận được "Hướng dẫn"
của nhóm Giảng viên, bạn nên chuẩn bị một đầu vào cụ thể hoặc phần sơ bộ
của kế hoạch/tài liệu đánh giá khi kết thúc mỗi mô-đun. Bạn không nên dồn toàn
bộ hoạt động soạn thảo bản kế hoạch địa phương vào giai đoạn cuối cùng của
chương trình.
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