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Dit projekt wurdt finansiert mei
stipe fan de Europeeske
Kommisje. De ferantwurdlikens
foar dizze publikaasje leit allinnich
by de auteurs; de Kommisje is net
ferantwurdlik foar it mooglik
gebrûk dat makke wurdt fan de
dêryn opnommen ynformaasje.

http://langoer.eun.org

LangOER (2014 – 2016) is in Europeesk
netwurk rjochte op it ferbetterjen fan de
taalkundige en kulturele eleminten fan
Open Educational Resources (OER) en Open
Educational Practices (OEP)

It LangOER netwurk behannelet belangryke
fragen lykas:
Hoe kinne lytse talen, mei dêrby regionale - en
minderheidstalen, foardiel helje út it brûken fan Open
Educational Practices (OEP)?
Hoe kinne Open Educational Resources (OER) sa foarme
en ynset wurde, dat it taal - en kulturele ferskaat yn
Europa befoardere wurdt?
Hokker beliedsmaatregels binne goed foar de ynfiering
fan kwalitatyf heechweardige OER op it mêd fan lytse
talen?
It LangOER netwurk rjochtet him op trije wichtige
doelgroepen: ûnderwizers, beliedsmakkers en ûndersikers

Underwizers!


Doch mei oan ús face-to-face en online trainingssesjes yn it EL, EN, LV, LT, NL, PL, SE en it Frysk



Ferken en befoarderje de meartalige en
ynteraktive diminsje fan it OER-fjild



Krij tagong ta meartalige en ynteraktive OER

It netwurk sil ûnderwizers stypje troch it:
Fuortsterkjen fan de ûntwikkeling en tapassing fan OER
mei help fan aktiviteiten dy’t it begryp fergrutsje

Undersikers!
Deroan mei te wurkjen om de ientalige en statyske tendins
fan OER te ûnderfangen, troch ûnderwizers streekrjocht te
beheljen by begelate ûntwikkeling fan ynteraktive
meartalige learmiddels
Omearmjen fan ûnderwizers en belanghawwenden fan
regionale – en minderheidstalen yn ôfhandige gebieten om
kennis op te dwaan, feardichheden te ûntwikkeljen, en best
practices út te wikseljen
Taallearen oan 'e oarder te stellen as in ûnderwerp dat op
dit stuit yn it OER-fjild temin omtinken kriget
(sprekfeardigens en werom keppeling fan ûnderwizers)

Beliedsmakkers!


Profitearje fan kapasiteitsopbou troch breedeuropeeske eksperteveneminten



Krij stipe om behinderingen foar de ynfiering fan
OER te oerwinnen troch konsultaasjemeganismen



Fersterkje de rol fan taal yn het ferbetterjen fan
ynsetberens en konkurrearjend fermogen



Krij tagong ta in up-to-date oersjoch mei
talen dy’t beskikke oer OER



Doch mei oan in learmienskip en in
ekspertnetwurk



Profitearje fan it netwurkmateriaal om
pedagogyske en taalkundige wurkwizen te
ynnovearjen

It netwurk sil ûndersikers stypje troch it:
Yn kaart bringen fan OER-inisjativen om in up-to-date
oersjoch oan te bieden mei talen dy’t beskikke oer OER
Stimulearjen fan ynformeel learen en it foarmjaan oan
in mienskiplike learomjouwing troch begelaat en
oanhâldend diskusjearjen binnen in sosjaal
netwurkplatfoarm
Oernimmen fan in cross-sector en cross-linguistyke
oanpak foar OER/OEP om de mooglikheden ta oerdracht
te fergrutsjen

It netwurk sil beliedsmakkers stypje troch it:
Bewustmeitsjen fan OER en best practices foar it gebrûk en
de ûntwikkeling fan meartalige en ynteraktive learmiddels
yn Europa
Fersekerjen dat it ferlet fan regionale en minderheidstalen
heard wurdt op in ynternasjonaal platfoarm dêr’t OEReksperts inoar treffe en reflektearje
Stimulearjen fan aktiviteiten fan renommearre en
suksesfolle breed-europeeske ynstruminten, lykas European
Schoolnet Learning Resources Exchange
(lreforschools.eun.org) en belied rjochte op European
Schoolnets Observatory (www.eun.org/observatory)

Leverjen fan trainingsmateriaal en it fersoargjen fan
trainingen oer OER/OEP foar op syn minst 200 Europeeske
ûnderwizers

http://langoer.eun.org

LangOER’s main outcomes will be
published in EL, EN, LV, LT, NL, PL,
SE and Frisian.

