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Το LangOER είναι ένα τριετές δίκτυο (Ιανουάριος 2014Δεκέμβριος 2016) υποστηριζόμενο από την δράση KA2
Γλώσσες του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW

Συνεισφέροντας στις Ανοικτές
Εκπαιδευτικές Πρακτικές (ΑΕΠ)
στις λιγότερο ομιλούμενες
γλώσσες

http://langoer.eun.org
group
langoer@eun.org

Το έργο αυτό
χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση δεσμεύει μόνο
τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των
πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

http://langoer.eun.org

Το LangOER (2014 – 2016) είναι ένα
Ευρωπαϊκό Δίκτυο, το οποίο στοχεύει στην
βελτίωση των γλωσσικών και
πολιτισμικών στοιχείων του Ανοικτού
Εκπαιδευτικού Υλικού (ΑΕΥ) και των
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΑΕΠ)
(ΑΕΠ)

Το Δίκτυο LangOER επικεντρώνεται στα
παρακάτω σημαντικά θέματα:
Με ποιους τρόπους μπορούν να επωφεληθούν οι
λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων
των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, από τις
Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές;

Βοηθάει να ξεπεραστεί η μονογλωσσική και στατική
εικόνα του ΑΕΥ, εμπλέκοντας άμεσα δασκάλους στην
υποστηρίζομενη δημιουργία διαδραστικών
πολυγλωσσικών εκπαιδευτικών υλικών.

Το δίκτυο LangOER αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις
και στοχευμένα επικεντρώνεται στις ανάγκες τριών
κύριων ομάδων: εκπαιδευτικών, διαμορφωτών πολιτικής
και ερευνητών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ!


Συμμετέχετε στις δια ζώσης κι εξ αποστάσεως
καταρτίσείς στα ελληνικά (θα προσφερθούν και σε
άλλες ευρωπαικές γλώσσες: EN, LV, LT, NL, PL, SE).



Εξερευνήστε και προωθήστε τις πολυγλωσσικές και
διαδραστικές διαστάσεις του ΑΕΥ.



Αποκτήστε πρόσβαση σε πολυγλωσσικό και
διαδραστικό ΑΕΥ.

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών το Δίκτυο:
Ενθαρρύνει τη δημιουργία νέου και υιοθέτηση
υπάρχοντος ΑΕΥ μέσω δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης.
Προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και κατάρτιση στα
ΑΕΥ/ΑΕΠ σε τουλάχιστον 200 Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ!

Υποστηρίζει εκπαιδευτικούς και εμπλεκόμενα μέρη
περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών σε
απομακρυσμένες περιοχές να αποκτήσουν γνώση, να
αναπτύξουν δεξιότητες και να ανταλλάξουν καλές
πρακτικές.



Αποκτήστε μια επικαιροποιημένη εικόνα του
ΑΕΥ σε διάφορες γλώσσες.



Συμμετέχετε σε μια κοινότητα μάθησης κι
ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων.

Αντιμετωπίζει την εκμάθηση γλωσσών ως ένα
αντικείμενο ανεπαρκούς ανάπτυξης στο πεδίο του ΑΕΥ
(δεξιότητες ομιλίας και ανατροφοδότηση
διδασκόντων).



Επωφεληθείτε από καινοτόμες
παιδαγωγικές και γλωσσολογικές
προσεγγίσεις.

Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το ΑΕΥ ωστε να
προάγει τη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα
στην Ευρώπη;
Ποιες πολιτικές είναι οι προσφορότερες για την
χρησιμοποίηση ποιοτικού ΑΕΥ στις κοινότητες των
λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών;

(lreforschools.eun.org) και το Παρατηρητήριο
Ευρωπαικών Πολιτικών (www.eun.org/observatory).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ!






Επωφεληθείτε από τις δυνατότητες ανάπτυξης
δεξιοτήτων μέσω πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων
με εμπειρογνώμονες.
Λάβετε υποστήριξη για να ξεπεράσετε τα
εμπόδια που αφορούν την πρόσληψη του ΑΕΥ
μέσω μηχανισμών συμβουλευτικής.
Ενισχύστε τον ρόλο των γλωσσών στη βελτίωση
της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.

Για την υποστήριξη των ερευνητών, το Δίκτυο:
Σχεδιάζει πρωτοβουλίες ΑΕΥ με σκοπό να
προσφέρει μια επικαιροποιημένη εικόνα των
γλωσσών στις οποίες υπάρχει ΑΕΥ.
Προάγει την άτυπη μάθηση και τις πρακτικές
μάθησης μέσω κοινοτήτων, μέσω συντονισμένων,
τεκμηριωμένων συζητήσεων μέσω εργαλείων
κοινωνικής δικτύωσης.
Υιοθετεί μια διατομεακή και διαγλωσσολογική
προσέγγιση των ΑΕΥ/ΑΕΠ με σκοπό την ενίσχυση
της μεταδοτικότητας.

Με σκοπό την υποστήριξη των διαμορφωτών
πολιτικής, το Δίκτυο:
Ευαισθητοποιεί ως προς το ΑΕΥ και πρακτικές σχετικά
με τη δημιουργία και υιοθέτηση πολυγλωσσικών και
διαδραστικών εκπαιδευτικών υλικών στην Ευρώπη.
Διασφαλίζει ότι θα εισακουστούν οι ανάγκες των
περιφερειακών/μειονωτικών γλωσσών στην διεθνή
σκηνή, στην οποία συναντώνται και δρουν
εμπειρογνώμονες του ΑΕΥ.
Τροφοδοτεί την δραστηριότητα επιτυχημένων
πανευρωπαϊκών οργάνων, όπως το European
Schoolnet’s Learning Resources Exchange

http://langoer.eun.org

Τα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευτούν
στα Aγγλικά, Eλληνικά, Λετονικά, Ολλανδικά,
Λιθουανικά, Πολωνικά, Σουηδικά και Φριζικά.

