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LangOER (2014-2016) jest europejskim
projektem mającym na celu wspomaganie
Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE)
oraz Otwartych Praktyk Edukacyjnych (OPE)
pod względem językowym i kulturowym.

W ramach projektu LangOER szukamy odpowiedzi
na następujące pytania:
W jaki sposób rzadziej używane języki, w tym języki regionalne i
języki mniejszościowe, mogą czerpać korzyści z Otwartych
Praktyk Edukacyjnych (OPE)?

BADACZE I NAUKOWCY!
Podjęcie działań na rzecz przezwyciężenia trendu
jednojęzyczności i statyczności OZE, poprzez angażowanie
nauczycieli w tworzenie interaktywnych i wielojęzycznych
zasobów edukacyjnych.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz osobami
zainteresowanymi językami mniejszościowymi i regionalnymi
z obszarów odległych w celu wzajemnego poszerzania wiedzy,
rozwijania umiejętności i dzielenia się dobrymi praktykami.
Podjęcie kwestii niewystarczającego reprezentowania
kształcenia językowego w OZE (zwłaszcza w zakresie
rozwijania sprawności mówienia oraz feedbacku nauczyciela).

DECYDENCI OŚWIATY!

W jaki sposób możemy kształtować Otwarte Zasoby Edukacyjne
by sprzyjały językowej i kulturowej różnorodności w Europie?

Które strategie mogą zwiększyć zainteresowanie OZE wśród
społeczności posługujących się językami pozostającymi poza
głównym nurtem edukacyjnym?

Skorzystajcie z możliwości budowania potencjału
poprzez udział w pan-europejskich wydarzeniach.



Projekt LangOER stara się odpowiedzieć na powyższe wyzwania,
wychodząc przy tym naprzeciw potrzebom trzech głównych grup:
nauczycieli, decydentów oraz badaczy.

Skorzystajcie z systemu konsultacji, które pomogą
Wam lepiej poznać Otwarte Zasoby Edukacyjne.



Wzmacniajcie
rolę języków w
zwiększaniu
zdolności do zatrudnienia oraz konkurencyjności na
rynku pracy.

NAUCZYCIELE!


Zapraszamy do udziału w naszych sesjach
szkoleniowych, które odbędą się w trybie
stacjonarnym oraz on-line w językach angielskim,
greckim, niderlandzkim, litewskim, łotewskim,
polskim, szwedzkim i fryzyjskim.



Odkrywajcie z nami wielojęzyczny i interaktywny
wymiar Otwartych Zasobów Edukacyjnych.



Skorzystajcie z dostępu do wielojęzycznych,
interaktywnych OZE.

Projekt będzie wspierał nauczycieli poprzez:
Działalność popularyzatorską wspomagającą tworzenie i
korzystanie z OZE.
Stworzenie materiałów szkoleniowych i zapewnienie szkoleń z
zakresu OZE/OPE dla min. 200 nauczycieli w Europie.



Korzystajcie z dostępu do aktualnego stanu
języków w OZE



Zostańcie członkami wspólnoty edukacyjnej oraz
kręgu ekspertów



Skorzystajcie z naszych materiałów na temat
innowacji dydaktycznych i lingwistycznych

Projekt będzie wspierał naukowców poprzez:
Uaktualnienie indeksu inicjatyw w zakresie OZE oraz języków, w
których są one tworzone.
Promowanie praktyk z zakresu edukacji nieformalnej i
społecznościowej na łamach dyskusji moderowanych na naszym
portalu.
Podjęcie działań ponadsektorowych i ponadjęzykowych w celu
zwiększenia zasięgu OZE i OPE.

Projekt będzie wspierał decydentów poprzez:
Podnoszenie świadomości dot. OZE i najlepszych praktyk
służących wykorzystywaniu i tworzeniu wielojęzycznych,
interaktywnych zasobów edukacyjnych w Europie.
Zapewnienie należytej uwagi potrzebom języków
regionalnych/mniejszościowych na arenie
międzynarodowej, na której spotykają się i dyskutują
eksperci z dziedziny OZE.
Aktywizację uznanych instrumentów o zasięgu
ogólnoeuropejskim takich jak European Schoolnet’s
Learning Resources Exchange (lreforschools.eun.org)
oraz European Schoolnet’s Observatory
(www.eun.org/observatory)

http://langoer.eun.org

Wyniki projektu Lang OER zostaną
opublikowane w następujących językach:
angielskim, greckim, niderlandzkim, litewskim,
łotewskim, polskim, szwedzkim i fryzyjskim.

