Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.Vsebina publikacije
(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja
stališč Evropske komisije

Projekt je namenjen nadaljnjemu sodelovanju in delitvi rezultatov.

Če ste partner v jezikovnem projektu (ali ste kakšnega že morda zaključili),
potem prosim razmislite o tem, da bi svoje rezultate delili z nami in z drugimi jezikovnimi projekti. S sodelovanjem lahko pomembno vplivamo na
naše končne uporabnike. S skupnimi informacijami in rezultati pa se izognemo podvajanju informacij.

Povežimo naše projekte!
Pridružite se Methods zdaj!
e-mail: cl@sde.dk

Methods je Leonardo da Vinci projekt - prenos inovacij. Temelji na BPBLTM projektu, v okviru katerega so nastali priročniki z opisom petih jezikovnih metod za poučevanje tujih jezikov, dopolnjeni z gradivi za takojšnjo
uporabo v razredu. Priročniki vsebujejo tudi video posnetke s predstavitvijo teh petih metod. Cilj pools-m je prilagoditi in prenesti gradivo v Francijo
(Guadeloupe), Malto in Slovenijo ter razviti gradiva za poučevanje jezikov
teh dežel. Poleg tega pa je naš cilj tudi povezovanje z drugimi projekti.
Naj spletna stran Methods služi kot portal in povezava do vaših rezultatov.
S te spletne strani lahko dostopate do copyleft gradiv za poučevanje jezikov,
pa tudi do priročnikov za uporabo metod, ki jih lahko vključite v svoje projekte.
Pridružite se nam na facebooku:

www.languages.dk/methods

https://www.facebook.com/groups/

www.languages.dk/methods

Methods projekt temelji na: Computer Assisted Language Learning
– računalniško podprtem učenju tujih jezikov, Task Based Teaching –
poučevanju na osnovi konkretnih nalog/opravil , tandemskem učenju, simulacijah in Phyemoc-u (fizičnem, čustvenem in kulturnem pristopu).
Vsi priročniki in gradiva so “copyleft”, kar pomeni, da jih lahko kopiramo, uporabimo za druge namene in spreminjamo, vse dokler so tudi nove
različice “copyleft”.

Rezultati projekta vključujejo naslednje izdelke:
Video knjižnico (DVD in spletno) s posnetki in komentarji metod, uporabljenih v razredu. Posnetki bodo imeli podnapise v francoščini, malteščini in
slovenščini.
Priročnik z opisom metod, navodili ter gradivi, pripravljenimi za kopiranje in uporabo (“ready to copy and use”) v francoščini, malteščini in
slovenščini.
Priročnik za tečaj usposabljanja učiteljev, kako uporabljati nove metode.
Pripravljena gradiva za poučevanje francoščine, malteščine in slovenščine,
ki temeljijo na različnih metodah poučevanja tujih jezikov.
Vodnik za študente, ki se pripravljajo na delovno prakso v tujini ali mobilnost.
Pilotne tečaje za učitelje v Guadaloupe, Malti in v Sloveniji.
Spletno stran z gradivi, ki jih lahko brezplačno prenesete, n.pr. priročnik,
vodnike, gradiva za poučevanje in video posnetke (v streaming formatu)
Spletna stran projekta je is www.languages.dk/methods, ki ima že
+100.000 uporabnikov na leto (in ko iščemo „language teaching methods“,
se stran pojavi med rezultati iskanja na prvih straneh brskalnikov Bing,
Yahoo in Google).

Utemeljitev potreb: izboljšave metod pri poučevanju tujih jezikov niso
bile v celoti uporabljene v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, poleg
tega ni veliko komunikacije v ciljnih jezikih: “Smernice poučevanja tujih
jezikov poudarjajo vse komunikacijske spretnosti – vendar učitelji in učenci
ciljnega jezika ne uporabljajo dovolj pogosto v razredu (poročilo Eurydice
“Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012”)
V skladu z raziskavo Eurobarometra so “težave s tujimi jeziki največja ovira, ki se je mladi Evropejci bojijo,
ko razmišljajo o delu ali študiju
v tujini.”. Znanje tujih jezikov je
ključni instrument za splošno sporazumevanje med državljani Evrope in koriščenje bogate evropske
kulturne dediščine.
Projekt gradi na rezultatih
prejšnjega projekta (BP-BLTM),
prav tako pa tudi na rezultatih drugih projektov; partnerji bodo iskali
projekte n.pr. vključene v CLIL
(Content and Language Integrated
Learning) z namenom, da se z
njimi povežejo in s tem zagotovijo
izmenjavo strokovnega znanja in
rezultatov ter s skupno diseminacijo projekta dosežejo širši vpliv.

