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Projektets FormProjektets Formååll

Fremme computerstFremme computerstøøttet ttet 
sprogundervisningsprogundervisning
Vise lVise læærere hvordan rere hvordan 
computere kan fungere i computere kan fungere i 
det pdet pæædagogiske rumdagogiske rum
Fremme udviklingen af Fremme udviklingen af 
materialermaterialer
Fremme kollegial deling af Fremme kollegial deling af 
materialermaterialer–– copyleftcopyleft



Pools kernePools kerneprodukterprodukter
Digitale pools af Digitale pools af copyleftcopyleft online online 
ressourcerressourcer
Kursusmoduler til lKursusmoduler til læærere om prere om pæædagogisk dagogisk 
anvendelse af IKTanvendelse af IKT
Kursusmoduler til lKursusmoduler til læærere om udvikling af rere om udvikling af 
IKT baserede materialerIKT baserede materialer
KursusbogKursusbog om computerstom computerstøøttet ttet 
sprogundervisningsprogundervisning
En En ggøørr--detdet--selvselv DVD om udvikling af DVD om udvikling af 
computerbaserede materialercomputerbaserede materialer
ProjektklyngerProjektklynger
En web portalEn web portal



DigitaleDigitale pools pools -- online online ressourcerressourcer

Videoer pVideoer påå baskisk, dansk, baskisk, dansk, 
engelsk, hollandsk, gengelsk, hollandsk, gæælisk, lisk, 
tysk, litauisk, rumtysk, litauisk, rumæænsk og nsk og 
spanskspansk
Tekster til videoerTekster til videoer
ØØvelser baseret pvelser baseret påå videoervideoer



FormFormååletlet med de med de digitaledigitale poolspools

Materialer til lMaterialer til læærerkurserrerkurser
Inspiration for sproglInspiration for sproglæærererere
Vise europVise europææiske ungdomskultureriske ungdomskulturer
Anvendes til undervisningsbrug i fAnvendes til undervisningsbrug i fæærdige rdige 
programmer / websiderprogrammer / websider



Kursusmoduler om pKursusmoduler om pæædagogisk dagogisk 
anvendelse af IKT samt udvikling af anvendelse af IKT samt udvikling af 

softwaresoftware
Klassiske kurserKlassiske kurser
FjernundervisningFjernundervisning
BlandingskurserBlandingskurser
Fleksible kurser Fleksible kurser 



Indhold i lIndhold i læærerkursus modulernererkursus modulerne

Sikre pSikre pæædagogisk baseret anvendelse af dagogisk baseret anvendelse af 
IKTIKT
Vise hvordan man laver Vise hvordan man laver webbaseredewebbaserede
materialermaterialer
Hensyn til fx dHensyn til fx døøve og blindeve og blinde



KursusbogKursusbog

BaseresBaseres ppåå BPBP--BLTM BLTM 
projektetprojektet
UpdateretUpdateret indholdindhold ((f.eksf.eks. . 
BlogsBlogs ogog RSS feeds)RSS feeds)



En En ““ggøørr--detdet--selvselv”” DVD DVD omom udviklingudvikling
afaf webbaseredewebbaserede materialermaterialer

Instruktion i arbejdet Instruktion i arbejdet 
med med ““Hot Hot PotatoesPotatoes””
og og ““thethe Web Page Web Page 
TextText BlenderBlender””..
Lydspor pLydspor påå engelskengelsk
Undertekster pUndertekster påå de ni de ni 
projektsprogprojektsprog



Evaluering & KvalitetssikringEvaluering & Kvalitetssikring

EFQM EFQM –– milestonesmilestones
SproglSproglæærere rere -- kollegerkolleger
Evaluering udfEvaluering udføørt af rt af 
registrerede registrerede 
slutbrugere fra slutbrugere fra 
projektets eprojektets e--mail listemail liste
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