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LangOER (2014 – 2016) is een Europees
netwerk gericht op het verbeteren van de
linguïstieke en culturele elementen van
Open Educational Resources (OER) en Open
Educational Practices (OEP)

Het LangOER netwerk behandelt belangrijke
vragen zoals:
Hoe kunnen minder gebruikte talen, regionale – en
minderheidstalen inbegrepen, voordeel halen uit het
gebruik van Open Educational Practices (OEP)?
Hoe kunnen Open Educational Resources (OER) zodanig
vorm worden gegeven, dat taal- en culturele diversiteit
worden versterkt in Europa?
Welke beleidsmaatregelen bevorderen de invoering van
kwalitatief hoogwaardige OER op het gebied van minder
gebruikte talen het meest?
Het LangOER netwerk pakt deze uitdagingen op en richt
zich op drie belangrijke doelgroepen: onderwijzers,
beleidsmakers en onderzoekers.

Onderwijzers!


Doe mee aan onze face-to-face en online
training sessies in EL, EN, LV, LT, NL, PL, SE en
het Fries



Verken en boost de meertalige en interactieve
dimensie van het OER landschap



Krijg toegang tot meertalige en interactieve OER

Het netwerk zal onderwijzers ondersteunen door het:
Bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van OER
door middel van bewustmakingsactiviteiten
Leveren van training materiaal en het verzorgen van
trainingen over OER/OEP voor tenminste 200 Europese
onderwijzers

Onderzoekers!
Ondervangen van de eentalige en statische tendens van
OER door onderwijzers direct te betrekken in de begeleide
ontwikkeling van interactieve meertalige leermiddelen
Ondersteunen van onderwijzers en belanghebbenden van
regionale – en minderheidstalen in afgelegen gebieden om
kennis te vergaren, vaardigheden te ontwikkelen en best
practices uit te wisselen.
Richten op taalleren als onderwerp dat momenteel
onvoldoende behandeld wordt in het OER veld
(spreekvaardigheid en terugkoppeling van de onderwijzer)



Krijg toegang tot een up-to-date overzicht
welke talen over OER beschikken



Neem deel aan een leergemeenschap en
expert netwerk



Profiteer van het materiaal van het netwerk
voor vernieuwende pedagogische en
taalkundige benaderingen

Het netwerk zal onderzoekers ondersteunen door het:
In kaart brengen van OER initiatieven voor een up-todate overzicht van talen die beschikken over OER

Beleidsmakers!


Profiteer van capaciteitsopbouw door panEuropese expert evenementen



Krijg ondersteuning voor het toepassen van OER
en het overwinnen van barrières door middel van
consultatie mogelijkheden



Versterk de rol van taal bij het verbeteren van
arbeid inzetbaarheid en concurrentievermogen

Stimuleren van informeel leren en groeps leerprocessen
door gemodereerde en constante discussies binnen een
social netwerk platform
Overnemen van een cross-sector en cross-linguïstieke
aanpak voor OER/OEP om overdraagbaarheid te
verbeteren

Het netwerk zal beleidsmakers ondersteunen door het:
Bewustmaken van OER en best practices voor het gebruik
en de ontwikkeling van meertalige en interactieve
leermiddel bronnen in Europa
Verzekeren dat de behoeftes van regionale en
minderheidstalen worden gehoord op een internationaal
platform waar OER experts elkaar ontmoeten en reflecteren
Stimuleren van activiteiten van gerenommeerde en
succesvolle pan-europese instrumenten, zoals European
Schoolnet Learning Resources Exchange
(lreforschools.eun.org) en beleid gericht op European
Schoolnets Observatory (www.eun.org/observatory)
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LangOER’s belangrijkste uitkomsten
zullen in het EL, EN, LV, LT, NL, PL, SE
en het Fries worden gepubliceerd

