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Undervisning och lärande av mindre
utbredda språk genom Open Educational
Resources (OER, på svenska kallat öppna
lärresurser) och öppna lärpraktiker

http://langoer.eun.org

LangOER (2014 – 2016) är ett europeiskt
nätverk som fokuserar på att stödja de
språkliga och kulturella dimensionerna av
öppna lärresurser (OER) and öppna
lärpraktiker (OEP)

Forskare!
Verka för att överbrygga enspråkighet hos OER och
engagera lärare i att skapa interaktiva flerspråkiga
lärresurser
Bjuda in lärare och andra intressenter i regionala och
minoritetsspråk för att få kunskap, utveckla
färdigheter och utbyta god praxis.

LangOER-nätverket tar upp viktiga frågor
som:

Behandla språklärande som ett ämne, något som inte
uppmärksammats tillräckligt inom OER-området
(muntlig färdighet och återkoppling från lärare)

Vilka strategier är mest gynnsamma för realisering av
OER med kvalitet i mindre utbredda språkområden?



Erhåll stöd för att övervinna hinder för att
anamma OER genom konsultation



Utforska och stöd flerspråkiga och
interaktiva aspekter av området öppna
lärresurser



Få tillgång till flerspråkiga och interaktiva
OER

För att stödja lärare kommer nätverket att:



Stärk språkens roll för att förbättra
anställningsbarhet och konkurrensmöjlighet

Dra nytta av nätverkets resurser inom
innovativ pedagogik och utveckling av OER
för språk

Anamma ett områdesövergripande och tvärspråkligt
förhållningssätt till OER/OEP för att underlätta
spridning

För att stödja beslutsfattare kommer nätverket att:
Öka medvetenheten om OER och välbeprövade
modeller för att använda och skapa flerspråkiga
lärresurser i Europa.
Försäkra att behoven hos regionala
språk/minoritetsspråk uppmärksammas på den
internationella arenan där OER experter möts och
reflekterar
Medverka till fortsatt utveckling av väletablerade och
framgångsrika europeiska redskap, såsom European
Schoolnets Learning Resources Exchange
(lreforschools.eun.org) och European Schoolnets
Observatory (www.eun.org/observatory) med fokus på
policy

Uppmuntra skapande och användande av OER genom
aktiviteter med syfte att öka medvetenhet
Erbjuda övningsresurser och träning i OER/OEP för
åtminstone 200 europeiska lärare



Uppmuntra informellt lärande och lärande i
gemenskap genom återkommande diskussioner på en
social nätverksplats

Dra nytta av kapacitetsutveckling genom
möten med experter i hela Europa

Delta I våra utbildningstillfällen genom
fysiska såväl som virtuella möten på
engelska, frisiska, grekiska, lettiska, litauiska,
nederländska, polska och svenska

Delta i lärandegemenskap och nätverk med
experter

Kartlägga OER-initiativ för att ge en aktuell bild av de
språk som har OER







Beslutsfattare!

Hur kan vi utveckla OER-området för att bättre
främja språklig och kulturell mångfald i Europa?

Lärare!

Få tillgång till en aktuell bild av språk som
har OER

För att stödja forskare kommer nätverket:

På vilka sätt kan mindre utbredda språk, däribland
regionala språk och minoritetsspråk dra nytta av
öppna lärpraktiker (OEP)?

LangOER-nätverket tar upp dessa utmaningar som
specifikt inriktar sig mot behov hos tre huvudgrupper:
lärare, beslutsfattare och forskare



http://langoer.eun.org

LangOER’s främsta resultat kommer att
publiceras på engelska, frisiska,
grekiska, lettiska, litauiska,
nederländska, polska och svenska

