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Kursen er sat mod samarbejde og vidensdeling

Hvis du er med i et sprogprojekt (eller allerede har afsluttet et) så overvej om
ikke du skulle samle dine resultater med andre sprogundervisningsprojekter.
Gennem samarbejde kan vi nå ud til vores direkte målgrupper and kan dermed
få en langt højere virkning og effekt. Ved at dele viden og resultater undgår vi
at opfinde den dybe tallerken igen og igen.

Pools er et Leonardo II støttet projekt, som udvikler et lærerkursus som
baserer sig på en base af undervisningsmaterialer til ni forskellige sprog;
baskisk, dansk, engelsk, gælisk (skotsk), hollandsk, litauisk, rumænsk, spansk
og tysk, men et andet hovedformål er også at skabe kontakt til andre
projekter.

Lad Pools website fungerer som en portal for dine resultater. Fra websitet har
du også adgang til copyleft sprogundervisningsmaterialer og manualer til
sprogundervisningsmetodikker – alt sammen noget som du frit må bruge i dine
egne projekter.

For at tilmelde dig til Pools-samarbejdet send en e-mail til ka@ots.dk
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POOLS - et Leonardo II projekt 1. oktober 2005 til 30. september 2007

Behovsdokumentation: En undersøgelse blandt sproglærere i EU lande „The
European Language Learning Materials Survey“ í år 2000 viste at lærere i de små
sprog har en begrænset uddannelse i pædagogik og metodik, og at
undervisningsmaterialerne til disse sprog sjældent er kommunikative.
Undersøgelsen understregede behovet for en forbedring indenfor dette område.
Dette blev fulgt op af en report til EU-kommissionen „The Training of Teachers of
a Foreign Language: Developments in Europe“ (Revised Report, August 2002)
som i dens løsningsforslag siger, side 75 „All teachers should be trained in the use
of ICT approaches for interactive use with pupils in the classroom“ og side 79
„More efforts needs to be made to make initial teacher training modules and in-
service course content available online and in other distance learning forms“.

Målet for Pools-projektet er at imødekomme de som øverst nævnt
dokumenterede behov ved at udvikle puljer af online copyleft materialer ( copyleft
er en licensform som tillader ubegrænset brug, kopiering og modificering, så længe
at alle kopier og modifikationer også bliver copyleft)  og  ved at udvikle, teste, og
udbrede fleksible kompetencebaserede
kursusmaterialer til læreruddannelse.
Kursusmodulerne, som er copyleft, vil
være baseret på ICT-sprogundervisning
og udvikling af  ICT-baserede
materialer for lærere i de små sprog, så
som baskisk, dansk, hollandsk, gælisk,
litauisk og rumænsk.

Projektet vil bygge på  såvel
resultater fra et tidligere
Leonardoprojekt (BP-BLTM) som
resultater fra andre ICT og LA-
projekter. Partnerskabet vil forsøge at
samle  og linke til disse projekter med
det formål at sikre vidensdeling og
udveksling af ekspertise og resultater og
derved opnå en store effekt gennem
fælles vidensdeling.

Projektets målgruppe er lærere som underviser i de små sprog på tekniske
skoler. Pga. et begrænset omfang af ICT materialer til undervisning  i disse sprog ,
må lærerne selv udvikle disse, hvis de vil gøre brug af de mange fordele der er
ved e-læring.

Slutprodukterne vil være:
1. En pulje af copyleft materialer som kan bruges i forbindelse med
læreruddannelse og undervisning.
2. Et fleksibelt kompetencebaseret kursus I moduler omkrigs ICT metodikker og
udvikling af ICT-baserede undervisningsmaterialer. Modulerne vil blive udviklet til
såvel holdundervisning, fjernundervisning og blended learning.
3. En DVD med trin for trin instruktioner og eksempler på hvordan man laver sine
egne multimedie-materialer.
4. En lærebog (til at downloade i .pdf.format) med beskrivelse af
sprogundervisningsmaterialer og metodikker.
5. Et website som skal fungerer som portal for andre sprogprojekter, ICT og LA
projekter. Websitet vil indeholde projektmaterialer, videoer, diskussionsplatform
og e-maillister.

Projectwebsitet er www.languages.dk  et website som allerede har +13.000
individuelle besøg om året (og når der søges efter „language teaching methods“
ligger den højt placeret på Yahoo og Google). Det europæiske forum for
ungdoms- og erhvervsuddannelse(Efvet)vil som partner sikre at projektet bliver
udbredt blandt ledere og beslutningstagere i hele Europa.


