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Veicināt brīvi pieejamās
izglītības praksi (Open
Educational Practices (OEP))
mazāk lietotajās valodās

European Foundation for Quality
in E-learning, Beļģija

Mazāk lietoto valodu mācīšanas un mācīšanās
uzlabošana un sekmēšana, izmantojot brīvi
pieejamos mācību resursus (Open Educational
Resources (OER))

Rezekne Higher Education
Institution, Latvija

LangOER ir 3 gadu sadarbības projekts (2014. gada janvāris
– 2016. gada decembris), ko atbalsta Eiropas Komisijas
Mūžizglītības mācīšanās programma (KA2 Languages).
543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW

http://langoer.eun.org
group
Sazinieties ar
mums:

langoer@eun.or
g

Šis projekts tika finansēts
ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija
[paziņojums] atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

http://langoer.eun.org

LangOER (2014 – 2016) ir Eiropas
sadarbības projekts, kurā uzmanība tiek
pievērsta lingvistisko un kultūras
komponentu palielināšanai brīvi pieejamos
mācību resursos (OER) un atvērtās izglītības
praksē (OEP)

Izstrādās un izdos mācību materiālus, organizēs vismaz 200
pedagogu izglītošanu par virtuālajiem mācību līdzekļiem un
mācīšanās praksi (OER/OEP).



Saņemiet jaunāko pārskatu par valodām,
kurās ir veidoti brīvi pieejamie izglītības
resursi (OER)!

Darbosies, nomainot statiskos un monolingvālos brīvās
izglītības resursus ar interaktīviem, multilingvāliem mācību
resursiem, kurus konsultantu vadībā spēs radīt paši skolotāji.



Piedalieties ar valodu mācīšanās jautājumiem
saistītā pētnieku grupā un ekspertu saziņā!

LangOER projekta laikā tiks meklēti
risinājumi šādiem jautājumiem:

Palīdzēs reģionālo un minoritāšu valodu pedagogiem un
citiem interesentiem iegūt zināšanas, attīstīt prasmes un
dalīties pozitīvajā pieredzē.



Iegūstiet piekļuvi projekta materiāliem, kas
atklāj inovatīvas pedagoģiskās un lingvistiskās
pieejas valodu mācīšanā!

- Kā mazāk lietotās valodas, iekļaujot šajā grupā arī
reģionālās un minoritāšu valodas, var gūt labumu no
brīvi pieejamās izglītības prakses (Open Educational
Practices (OEP))?

Aplūkos valodu mācīšanos kā objektu, kam līdz šim OER
jomā nav bijusi pievērsta pienācīga uzmanība (runāšanas
prasmes un skolotāju atgreizeniskā saite).

- Kā jāveido brīvi pieejamie virtuālie mācību resursi
(OER), lai veicinātu lingvistisko un kultūru dažādību
Eiropā?
- Kura izglītības vai valodu politika ir labvēlīga OER
kvalitātes izpratnei mazāk lietoto valodu runas
kolektīvos?
LangOER darbības laikā šie jautājumi tiks risināti,
ņemot vērā trīs mērķauditorijas grupu – pedagogu,
politikas veidotāju un pētnieku – vajadzības.

PEDAGOGI!


Piedalieties mūsu tiešās komunikācijas un
virtuālajos semināros (EL, EN, LV, LT, NL, PL,
SE un frīzu valodā)!



Pētiet un atbalstiet OER jomas multilingvālo
un interaktīvo dimensiju!



Veidojiet piekļuvi multilingvālajiem un
interaktīvajiem OER!

Lai atbalstītu pedagogus, projekts:


Veicinās OER materiālu veidošanu, plānojot
aktivitātes, kas sekmē izpratni par
virtuālajiem mācību resursiem.

PĒTNIEKI!

POLITIKAS VEIDOTĀJI!


Iegūstiet no to zināšanu kapacitātes, kas veidosies
Eiropas līmeņa ekspertu tikšanās laikā!



Saņemiet atbalstu, lai pārkāptu OER lietošanas
barjeras, izmantojot konsultēšanas mehānismus!



Pastipriniet valodu lomu, lai paaugstinātu
iedzīvotāju nodarbinātības līmeni un
konkurētspēju!

Lai atbalstītu pētniekus, projekts:
Reģistrēs OER iniciatīvas, lai piedāvātu jaunāko
pārskatu par valodām, kurās OER eksistē.
Veicinās neformālo mācīšanos un kopīgo mācīšanās
praksi caur moderatoru organizētām diskusijām
noteiktās virtuālās saziņas platformās.
Pārņems starpdisciplināro pieeju darbā ar OER/OEP, lai
sekmētu iegūto atziņu pārmantojamību.

Lai atbalstītu politikas veidotājus, projekts:
Paaugstinās izpratni par OER and pozitīvās prakses
piemēriem, lai nākotnē varētu vairāk radīt un izmantot
jaunus multilingvālus un interaktīvus mācīšanās resursus
Eiropā.
Pārliecinās, ka tās vajadzības, kas skar reģionālās un
minoritāšu valodas, tiek sadzirdētas starptautiskā līmenī, kur
tiekas un dalās pārdomās OER eksperti.
Piepildīs aktivitātes ar Eiropā un ārpus tās atzītiem un
veiksmīgiem pasākumem (piemēram, tādiem kā European
Schoolnet’s Learning Resources Exchange
(lreforschools.eun.org)) un uz politiku koncentrēto European
Schoolnet’s Observatory (www.eun.org/observatory)

http://langoer.eun.org

LangOER projekta galvenie rezultāti
tiks publicēti EL, EN, LV, LT, NL, PL,
SE un frīzu valodā.

