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Lad vores projekter trække
på samme hammel. Slut jer til
pools (pools-t) e-mail: ka@sde.dk

POOLS-T har sat kursen mod samarbejde og deling af resultater

Hvis du er del af et sprogprojekt (eller har allerede afsluttet et) så hop ombord
og begynd at dele og samarbejde dine resultater med andre
sprogundervisningsprojekter

Gennem samarbejde kan vi nå ud til vores slutbrugere og derved sikre en
betydelig gennemslagskraft. Ved at dele viden og resultater undgår vi at
genopfinde den dybe tallerken.

Pools-t er et Leonardo da Vinci støttet projekt som udvikler gratis software
værktøjer som skal understøtte CLIL (Indhold og sprogintegreret læring), men
det er også et hovedmål at samarbejde med andre sprogprojekter.

Lad pools hjemsiderne tjene som portal til jeres resultater. Fra hjemsiderne har
I også adgang til copyleft sprogundervisningsværktøjer, videoer, materialer og
metodemanualer som I kan bruge og endog inkludere i jeres egne projekter.

Hop ombord og slut dig til pools (og pools-t) holdene e-mail: ka@sde.dk

www.languages.dk

POOLS-T er finansieret med støtte fra EU Kommissionen. Denne publikation præsenterer
udelukkende forfatterens synspunkter og Kommissionen kan ikke på nogen som helst
måde gøres ansvarlig for indholdet.

Brochure available in Danish, Dutch,
English, Gaelic, and Greek
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POOLS-T projektet (Producing Open Online Learning System - Tools)
koordineret af Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle vil i projektperioden
oktober 2008 til september 2010 udvikle software værktøjer som kan støtte
lærere og elever son arbejder med CLIL (Indhold og sprogintegreret læring)
dette gælder også for LWUTL  (less widely used and taught languages).

Et af værktøjerne er et desktop program som kan omdanne tekster til websider
hvor alle ord er kædet til online ordbøger som dækker et bredt udsnit af
kombinationer af de europæiske sprog. Programmet vil understøtte lyd, video
og grafik som kan berige / understøtte tekstens indhold.

Programmet vil producere standard html dokumenter / websider som ikke
kræver nogen form for software installationer af slutbrugeren. Selve programmet
vil være CopyLeft med dokumenteret og kommenteret kildekode som muliggør
overførsel af programmet til andre operativsystemer, fortsat udvikling og
bæredygtighed.

Programmet vil have grænseflader samt gør det selv videoer på dansk,
hollandsk, engelsk og græsk

For at understøtte CLIL vil projektkonsortiet producere en guide til CLIL
metoden som demonstrerer anvendelse af programmet i en pædagogisk
sammenhæng.

Et andet planlagt udbytte er et online webbaseret program som kan omdanne
websider til sider hvor alle ordene (ligesom i desktop programmet) er kædet til
online ordbøger

Behovs dokumentation: Behovet for et frit værktøj er baseret på adskillige
kilder, eks. EURYDICE 2006 „Content and Language Integrated Learning
(CLIL) at School in Europe“.
CLIL og LWUTL undervisere er afhængige af selv at skulle udvikle ressourcer
(EURYDICE 2005 report „Key Data on Teaching Languages at School in
Europe“).
Det foreslåede program vil automatisere dele af denne proces og vil også gøre
eleverne i stand til at omdanne tekniske materialer til sproglæring / støtte
enheder.
Behovet er også dokumenteret i en ICC rapport (2003) „The Impact of New
Information Technologies and Internet on the Teaching of Foreign Languages..“
som konkluderer at der vil ske et skift fra passiv brug af færdige materialer til
opbygning af materialer skræddersyet til individuelle specifikke grupper eller
individer.

Udbredelse: Projektets resultater vil
blive udbredt gennem EfVET og
EuroCall såvel som på konferencer.
Projektets websider bygger på
eksisterende sider med +40.000
dokumenterede individuelle
besøgende om året:
www.languages.dk

Projektets resultater vil muliggøre en
bredere anvendelse af CLIL på tværs
af Europa.

Mere information:  Pools er et støt
voksende til et græsrodsnetværk. Du
kan selv blive medlem eller abonnere
på nyhedsbreve på projektets
hjemside: www.languages.dk
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