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Rečiau vartojamų kalbų mokymas(is)
naudojant atviruosius švietimo išteklius (AŠI)
bei kuriant atviras švietimo praktikas

http://langoer.eun.org
group
Susisiekite su mumis:

langoer@eun.org

Šis projektas finansuojamas
remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik
autoriaus požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos
naudojimą.

http://langoer.eun.org

LangOER (2014 – 2016) yra tinklas, kurio
paskirtis Atvirųjų švietimo išteklių ir
atvirosios švietimo praktikos kultūrinė ir
lingvistinė plėtotė.

TYRĖJAI!
Skatinant mokytojus AŠI paversti interaktyviais (o ne
statiškais), padedant mokytojams patiems kurti
daugiakalbius AŠI
Skatinant švietėjus, suinteresuotas šalis domėtis, įgyti
kompetencijų apie rečiau vartojamų kalbų mokymą(si)

LangOER tinkle diskutuojama:

Atkreipiant dėmesį, kad kalbų mokymui(si) dar nėra
pakankamai patrauklių AŠI.

Kaip atvirosios švietimo praktikos gali pasitarnauti
rečiau vartojamoms (taip pat ir regioninėms bei
mažumų) kalboms?
Kai turtinti atvirąsias švietimo praktikas, kalbinės ir
kultūrinės įvairovės Europoje puoselėjimui?
Kokios politinės veiklos gairės parankiausios plėtojant
atvirųjų švietimo praktikų kokybę, mokant(is) rečiau
vartojamų kalbų?
LangOER tinklo dėmesio centre: švietėjai, kuriantieji
politiką bei tyrėjai

POLITIKOS KŪRĖJAI!






Kviečiami į renginius Europoje: sudaromos
galimybės tobulinti kompetenciją šiuo
aspektu
Konsultuojami, kaip įveikti sunkumus AŠI
plėtotei
Diskutuojama, kaip kalbų mokymas(is) didina
įsidarbinamumą bei konkurencingumą

Politikos kūrėjams tinklas padės, nes jie bus:



Dalyvauja seminaruose EL, EN, LV, LT, NL, PL,
SE bei Fryzų kalbomis

Supažindinami su AŠI panaudojimo geraisiais
pavyzdžiais, interaktyvių išteklių kūrimu Europoje.



Tyrinėja Atvirųjų švietimo išteklių galimybes
daugiakalbiškumo ugdymui



Vertina daugiakalbinius nei interaktyvius AŠI

Supažindinami su rečiau vartojamų kalbų reikmėmis:
tam, kad šios kalbos būtų matomos ir girdimos
Europos arenoje, diskutuojant AŠI ekspertams

Randant AŠI panaudojimo galimybes
Dalyvaujant seminaruose apie AŠI (Europoje bent 200
švietėjų dalyvaus seminaruose)

Kviečiami: įvertinti, kuriomis kalbomis AŠI
jau sukurta



Kurti mokymosi bendruomenę, ekspertų
tinklus



Tobulinti pedagoginius bei lingvistinius
modelius, naudojantis šio tinko medžiaga,
ištekliais

Tyrėjams tinklas padės:

ŠVIETĖJAI!

Švietėjams teikiama parama:



Surinkti informaciją apie AŠI iniciatyvas bei kuriomis
kalbomis egzistuoja AŠI (atvirieji švietimo ištekliai)
Dalyvauti mokymosi bendruomenėse, organizuojant
moderuojamas diskusijas, kurios plėtojamos ir vėliau
– socialiniuose tinkluose
Plėtoti AŠI perdavimą, plėtojant tarpsektorinį ir
daugiakalbi atvirųjų švietimo išteklių ir atvirųjų
švietimo praktikų pobūdį

Paskatinti veiklą, remiantis sėkmingomis iniciatyvomis
Europoje: Europos mokyklų tinkle mokymosi išteklių
mainai( European Schoolnet’s Learning Resources
Exchange (lreforschools.eun.org)) bei politikos kūrimui
skirta Europos mokyklų observatorija (European
Schoolnet’s Observatory (www.eun.org/observatory))

http://langoer.eun.org

Pagrindiniai LangOER produktai bus
publikuojami šiomis kalbomis: EL, EN, LV,
LT, NL, PL, SE bei Fryzų kalba.

