Op weg naar samenwerking en het delen van resultaten

Let‘s cluster our projects
Join pools now
e-mail ka@ots.dk

Doe je mee aan een Moderne Vreemde Talenproject of heb je er aan
deelgenomen? POOLs stelt je in staat de resultaten hiervan te clusteren met
andere talenprojecten! Door samenwerking is de impact op de gebruikers van
de projecten veel groter en bovendien hoeven we niet allemaal opnieuw het
disseminatie - wiel uit te vinden!
Pools is een Leonardo II project met als doel het maken van veel en praktisch
lesmateriaal t.b.v. het aanleren van Baskisch, Deens, Nederlands, Engels,
Schots Gaelic, Duits, Lets, Roemeens en Spaans. Een tweede hoofddoel is het
samenwerken met andere MVTaalprojecten waardoor het dé portal kan
worden voor MVTalenprojecten. De POOLS website geeft je toegang tot een
grote verzameling van copyleft MVTaalonderwijs materiaal en docenten
handleidingen die je ook weer in je eigen projecten kunt gebruiken.
Wil je samenwerken met ons POOLs team, mail dan naar ka@ots.dk
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POOLS - een Leonardo II Project van Oktober 2005 tot 30 September
2007
Behoeften onderzoek
In 2000 bracht een uitgebreid onderzoek („The European Language Learning
Materials Survey“) aan het licht dat docenten van kleine talen vaak niet over de
benodigde vaardigheden en communicatief lesmateriaal beschikten. Het rapport
benadrukte dan ook dat hierin verbetering moest komen, omdat de behoefte aan
deze vaardigheden en aan praktisch toepasbaar lesmateriaal, groot was. In 2002
gaf een vervolgonderzoek aan („The Training of Teachers of a Foreign Language:
Developments in Europe“ (Revised Report, August 2002) (zie aanbevelingen op
pagina 75) dat docenten van kleine talen getraind moeten worden in het
ontwikkelen van ICT-ondersteund lesmateriaal voor gebruik in de klas. Verderop in
het onderzoek (pagina 79) beveelt het rapport aan deze trainingsproducten en het
lesmateriaal online beschikbaar te maken.
De doelgroep in POOLS wordt gevormd door docenten van de kleinere talen in
beroepsopleidingen voor wie er weinig bruikbaar ICT- ondersteund lesmateriaal
beschikbaar is. Docenten moeten vaak hun eigen materialen ontwikkelen en dat
neemt veel tijd in beslag.
De producten uit het POOLS project zijn:
1. Een uitgebreide verzameling (POOL) van online, copyleft lesmateriaal voor het
trainen van docenten en voor direct gebruik in de klas;
2. Flexibele, competentie - gerichte lesmodules voor docenten over hoe je ICT ondersteund kunt maken en hoe je deze modules kunt toepassen in je lessen;
3. Een DVD met stap-voor-stap instructies over hoe je online multi-media materiaal
kunt ontwikkelen;
4. Een te downloaden boek (.pdf bestand) met uitgebreide beschrijvingen van eleren materiaal en methodologieën;
5. Een website die als portal fungeert voor geclusterde ICT en andere MVTaal
projecten. Op de site vind je alle project resultaten, video’s, maar ook doorlopende
discussies en e-mail lijsten van betrokken scholen en instituten.

De POOLS project website is www.languages.dk Deze site heeft elk jaar al zo’n
13.000 unieke bezoekers! Ga naar Google of Yahoo en type in „language learning
materials“ en je zult zien dat POOLS bovenaan in de top 10 staat! EFVET (The
European Forum of Technical and Vocational Education and Training) is een
belangrijke partner in de disseminatie van onze project resultaten in heel Europa.

POOLS geeft gehoor aan deze aanbeveling door het creëren en bundelen (POOLen) van online, copyleft lesmateriaal en handleidingen. (Copyleft geeft aan dat het
materiaal vrij te gebruiken is mits
eigen bewerkingen en kopieën ook
copyleft worden verspreid en
aangeboden aan anderen. POOLS
ontwikkelt, test en verspreidt
flexibele, competentie-gerichte
trainingsmodulen en lesmateriaal
voor directe toepassingen in de
praktijk van het klaslokaal van de
kleine talen, zoals Baskisch, Deens,
Nederlands, Schots Gaelic, Lets en
Roemeens.
POOLS bouwt voort op de resultaten
van het Best Practice – Best
Language Teaching Methods en
andere MVTaalverwervingsprojecten
en beoogt het clusteren en
dissemineren van dit soort projecten
door samenwerking, uitwisseling van
ervaringen en resultaten om
maximale impact te bewerkstelligen
bij de gebruikers.

