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BaggrundBaggrund

Et gammelt projekt Et gammelt projekt 
med et hmed et hååblbløøst navnst navn
Et godt partnerskabEt godt partnerskab
Opfordringer fra EU Opfordringer fra EU 
om at fortsom at fortsæætte tte 
udviklingen af BPudviklingen af BP--
BLTMBLTM
Lyst og energi til at Lyst og energi til at 
fortsfortsæættette



ForberedelsenForberedelsen

Et godt navnEt godt navn
Indhold og ideIndhold og ide´́
Hvad skulle pools stHvad skulle pools ståå
for???for???



Leonardo AnsLeonardo Ansøøgninggning

Ny promoterNy promoter
Udvidet partnerskabUdvidet partnerskab
PrePre--proposalproposal
Ca. 60 timers Ca. 60 timers 
skrivningskrivning



ProblemerProblemer

Realistisk arbejdsplanRealistisk arbejdsplan
Forskel pForskel påå lløønningernninger
RumRumæænien 26nien 26€€ per per 
dagdag
Arbejdsplan pArbejdsplan påå 21 21 
sidersider
77 timers redigering77 timers redigering



Resultat af AnsResultat af Ansøøgningengningen

108 britiske 108 britiske 
ansansøøgningergninger
20 blev godkendt20 blev godkendt
3 fik det fulde s3 fik det fulde søøgte gte 
belbeløøbb
Pools fik 399.400Pools fik 399.400€€ i i 
EU stEU støøttette



Indhold Indhold -- ProdukterProdukter
Pools med Pools med 
digitaliserede digitaliserede 
materialer materialer –– videovideo
DVD med gDVD med gøør det selv r det selv 
instruktioner om instruktioner om 
udvikling af materialerudvikling af materialer
Fleksible kompetence Fleksible kompetence 
baserede lbaserede læærerkurserrerkurser
””ClusteringClustering”” --
projektklyngerprojektklynger



OTS arbejdeOTS arbejde

215 arbejdsdage215 arbejdsdage
Videooptagelser pVideooptagelser påå
OTSOTS
VideotrVideotrææning af ning af 
andre teamsandre teams
Leder af workshopsLeder af workshops
Skrivning af Skrivning af 
kursusmanualkursusmanual
Afvikle kursusAfvikle kursus



OTS involveringOTS involvering
Ulf GUlf Güünthersen nthersen ––
videovideo
Lone Olsen Lone Olsen ––
workshops og kursusworkshops og kursus
Jobannonce: Har du Jobannonce: Har du 
elever som vil arbejde elever som vil arbejde 
med drama?med drama?
Kent Andersen Kent Andersen ––
Manual, materialer, Manual, materialer, 
website og Videowebsite og Video



FFøølg projektetlg projektet

Projektets websiderProjektets websider
www.languages.dkwww.languages.dk//methodsmethods

NyhedsbreveNyhedsbreve
HHææfteklammenfteklammen
Kurser pKurser påå OTSOTS



Her og nuHer og nu

Website forberedesWebsite forberedes
Web Page Web Page TextText BlenderBlender
Elektriker programmerElektriker programmer
www.languages.dkwww.languages.dk/el/el


