
O projeto TOOLS definiu como rumo  a cooperação e partilha de resultados

Se faz parte de um projeto  sobre línguas (ou já tiver concluído um), então,
por favor, junte-se a nós e dê início à troca de resultados, que permitam
intercâmbio de ideias entre vários projetos relacionados com o ensino de
línguas. Através da cooperação poderemos chegar aos nossos destinatários
finais e, assim, causar um impacto significativo. A partilha de informações e
resultados irão permitir que não se comece do zero.

TOOLS (Ferramentas para professores de CLIL) é um projeto co-financiado
da Comunidade Europeia que prevê o desenvolvimento de uma ferramenta
online gratuita para apoiar CLIL (Content and Language Integrated Learning -
Conteúdo e Aprendizagem Integrada de Línguas), mas também a parceria e
procura de parceiros entre outros projetos de línguas.

Deixe que o site TOLLS e POOLS sirva como um link para os seus
resultados. A partir do site você também tem acesso a ferramentas de ensino
de línguas linguagem copyleft, vídeos, materiais e manuais de métodos que
pode utilizar e, até mesmo, incluir nos seus próprios projetos.

Embarque nesta aventure e junte-se à equipa do TOOLS e POOLS e-mail:
ka@sde.dk

TOOLS foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflecte
apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por
qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.
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Vamos juntar os nossos projetos.
Junte-se agora ao TOOLS

e-mail ka@sde.dk



Necessidades de documentação: o CLIL e os professores de línguas menos
conhecidas dependem do desenvolvimento de recursos próprios (EURYDICE
2005 Relatório de Dados sobre as Línguas e Ensino nas Escolas da
Europa) e como é destacado no relatório ICC O Impacto das Novas
Tecnologias da Informação e Internet sobre o Ensino de Línguas
Estrangeiras .. : „Haverá uma mudança do consumo passivo de material já
construído para a construção de programas independentes de conteúdo, feitos
sob medida para grupos ou indivíduos específicos“.

Divulgação: Os resultados do projeto serão divulgados através da participação
no EUROCALL, bem como outras conferências. O site do projeto baseia-se
num site já existente, com mais de 50.000 visitantes  documentados:
www.languages.dk

Durante o período do projeto financiado (30 meses - a partir de janeiro de 2012)
os parceiros irão compilar oito boletins (newsletters), participar em quatro
conferências (EfVET e EUROCALL), e completar uma sequência de cursos-
piloto.

A exploração realizada no período de duração do projeto irá atingir cerca de 560
alunos e  professores de línguas (e, portanto, em última análise, os alunos de
línguas). Cursos on-line gratuitos  irão
continuar a ser oferecidos durante o
decorrer do projeto; através, por
exemplo de Webheads e parceiros de
projetos associados. Um  provável
impacto mínimo: 2.000 professores de
línguas.

Os resultados do projeto permitirão
uma maior utilização dos materiais
CLIL em toda a Europa.

Você é bem-vindo para oferecer cursos
de professores com base nos materiais
livres desenvolvidos por TOOLS.

Mais informações: a comunidade de
utentes registados e membros está em
crescimento nas redes sociais. Você
também se pode tornar um membro,
registando-se em: www.languages.dkwww.languages.dk

facebook.com/tools4clil

Objetivos: O projeto TOOLS propõe o desenvolvimento de uma ferramenta on-line
gratuita, o que permitirá aos professores de línguas de escolas profissionais,
universidades e instituições de ensino de adultos a criação de páginas multimédia para
a aprendizagem de línguas, onde todas as palavras estão ligadas automaticamente a
dicionários on-line em mais de uma centena de idiomas.

O projeto visa desenvolver uma ferramenta online, a qual será tão fácil de utilizar
que qualquer professor a poderá utilizar. Assim, facilmente conseguirá recursos on-
line.

A vantagem de uma ferramenta totalmente on-line é que ela estará disponível em
todos os sistemas operacionais existentes e futuros (não apenas Microsoft), mas
também irá permitir a criação de aprendizagem multimédia de línguas a partir de
páginas web e para dispositivos móveis (iPads, por exemplo).

Os utilizadores terão a opção de colocar as páginas que criaram imediatamente
disponíveis na internet (utilizando sistemas gratuitos de partilha de documentos, como
www.dropbox.com), ou, então, poderão descarregá-los para o seu próprio site.

As páginas resultantes suportam todos os caracteres (UTF8), por isso podem ser
usadas para línguas como o grego, lituano ou árabe.

As equipas do projeto irão mostrar os pontos fortes do sistema e tornar a
aprendizagem de línguas on-line através de materiais em árabe, dinamarquês, gaélico
(irlandês), gaélico (Escócia), lituano, português e espanhol.


