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TOOLS er blevet oprettet med støtte fra EU. Denne publikation afspejler kun
ophavsmandens synspunkter, og EU kan ikke blive holdt ansvarlig for nogen
som helst anvendelse af de informationer, som denne publikation indeholder.

TOOLS har sat kursen mod samarbejde og deling af resultater
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Lad os trække på samme hammel
Gå med i TOOLS nu
e-mail ka@sde.dk

Deltager du i et igangværende sprogprojekt, eller er du lige blevet færdig med et,
så hop om bord, og vær med til at dele din viden og erfaring med kolleger, der
også arbejder med sprogindlæringsprojekter. Som følge af et tæt samarbejde, kan
vi nå vores målgruppe, og derved have størst mulig effekt. Gennem vidensdeling
og udveksling af erfaringer, undgår vi at skulle opfinde den dybe tallerken gang på
gang.
TOOLS (Tools for CLIL Language Teachers) er et EU støttet projekt, til
udvikling af gratis online CLIL (Content and Language Integrated Learning)
inspirerede værktøjer. Partnerskabet søger endvidere at vidensdele og
erfaringsudveksle med andre sprogprojekter.
Lad TOOLS & POOLS hjemmesiden tjene som en portal og som link til dine
resultater. Fra websiden har du også adgang til copyleft progundervisningsmaterialer, samt manualer og metoder, som du gerne må inkludere i dine egne
projekter.
Hop om bord, og meld dig til TOOLS og POOLS grupperne ved at skrive en mail
til ka@sde.dk.

T

s.dk
nguage
www.la

Brochure available in Arabic Danish, English, Irish,
Gaelic (Scottish), Lithuanian, Portuguese, and Spanish
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Behovsdokumentation: CLIL og LWUTL lærere er afhængige af at udvikle
egne ressourcer (EURYDICE 2005 report Key Data on Teaching Languages
at School in Europe) og det konkluderes i ICC rapporten The Impact of New
Information Technologies and Internet on the Teaching of Foreign
Languages..:“Der vil komme en kursændring fra det passive forbrug af færdige
programmer til opbygning af et selvstændigt indhold, skræddersyet til specifikke
grupper eller enkeltpersoner.“
Udbredelse: Projektets resultater vil blive udbredt via EuroCall samt
konferencer. Projektets webside bygger på en eksisterende webside med
50,000+ dokumenterede individuelle besøgende p.a.: www.languages.dk

Mål: TOOLS projektet arbejder i det øjemed at udvikle et gratis online værktøj, til
gavn for sproglærere på erhvervsskoler, universiteter og voksenuddannelser, ved at
skabe et bredt udvalg af multimedie websider til sprogundervisning, hvor alle ordene
automatisk bliver linket til gratis online ordbøger i over hundrede sprog.
Projektet har til formål at udvikle et online værktøj, der vil være så let at betjene, at
enhver lærer som kan bruge Facebook, vil så let som helst, kunne skabe sit helt eget
online undervisningsmateriale.
Fordelen ved et online værktøj som dette, er at det vil fungere på alle eksisterende
og fremtidige operativsystemer (ikke kun Microsoft). Det vil også gøre det muligt at
skabe sprogindlæringsmultimedie websider fra og til mobile enheder som tablets
(f.eks. iPads)
Brugerne får adgang til dette gratis værktøj, som vi vil udvikle, og dermed kunne
oprette dem omgående. Desuden er der mulighed for at lægge materialet ind i
Dropbox eller lignende systemer, eller endda uploade dem til egne websider.
Disse websider vil komme til at støtte alle tegn (UTF8), så de kan bruges til sprog
som f.eks. græsk, litauisk og arabisk.
Projektet har yderligere til formål at demonstrere systemets styrker, samt eksempler
på online sprogindlæringsmateriale på arabisk, dansk, gælisk(irsk), gælisk(skotsk),
litauisk, portugisisk og spansk

I løbet af den finansierede del af projektet (30 måneder - opstart januar 2012),
vil parterne stable otte nyhedsbreve på benene, deltage i fire konferencer (EfVET
og EuroCall) samt udbyde et antal pilotkurser.
Det vil være projektets mål, at nå ud til ca. 560 sproglærerstuderende og lærere
(og dermed i sidste ende eleverne). Gratis online kurser vil fortsætte efter
projektets afslutning via f.eks.
Webheads, samt gennem de
associerede projektpartnere. Vi kan
sandsynligvis komme til at berøre
ca.+2000 sproglærere.
Projektets resultater vil være
udbredelsen af brugen af CLIL i
Europa.
Du er også velkommen til at tilbyde
kurser, baseret på gratis online
materialer udviklet af TOOLS.
For mere information: Fællesskabet af
registrerede brugere vokser hastigt. Du
kan også blive medlem og modtage
nyhedsbrevene, ved at gå ind på
projektets webside: ww.languages.dk
eller facebook.com/tools4clil

