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Love Language & More
Kako povečati udeleženost in spodbuditi motivacijo mladih moških za
učenje tujih jezikov?
Projekt »Love Language & More« je zno- Rezultati
l načrt in okvir jezikovnega tečaja;
traj podprograma Leonardo da Vinci
– Prenosa inovacij, omogočen ob podpori Evropske komisije.
Njegov namen je z inovativnimi učnimi
pristopi in poznavanjem potreb ciljne
skupine, spodbuditi in povečati zanimanje po učenju tujih jezikov med mladimi moškimi.

Cilji

Da bi dosegli ta namen smo si zastavili
več ciljev. Naš glavni pa je, z zanimivimi
vsebinami in uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije omogočiti
mladim moškim s posebnim odporom
do učenja tujega jezika prenos in vzpostavitev »ljubezni do jezika.

Priročnik za učitelje in trenerje

Sestavljen iz več modulov, bo izvajalcem jezikovnih tečajev ponudil uporabo atraktivnih pristopov pri poučevanju
tujega jezika, ter ob opisu značilnosti
posameznih skupin (osipniki, dolgotrajno brezposelni mlajši odrasli in socialno
izključeni posamezniki) vseboval tudi
koristne informacije in nasvete, ki so
ključnega pomena za uspešen pristop
izobraževalcev do ciljne skupine.

Orodja – zbir učnega gradiva
Dopolnilo priročnika bo predstavljala
tudi zbirka učnega gradiva in izbranih
učnih metod, z uporabnimi vajami in
delovnimi listi... Njih namen je predvsem dopolniti učne vsebine, ki odražajo interes ciljne skupine in jo na ta način
spodbujajo k učenju.

3D Navodila & Vaje
Namen 3D navodil in vaj je pojasniti,
spodbuditi in predstaviti aktivnosti, na
podlagi katerih je učenje tujega jezika
v 3D okolju tako vznemirljivo. Smernice
bodo vsebovale:

Partnerji

Značilnost in posebnost projekta je
prečni prenos produktov dveh inovativnih projektov in treh partnerjev
iz Avstrije in Češke, ki so predhodno
v teh projektih sodelovali, v tri nove
države: na Portugalsko, Slovaško in v
Slovenijo.

l vodnik virtualnega okolja Second
Life
l vodnik uporabe programa Moodle
l drugih spletnih orodij (Facebook,
Skype, Linkedin, etc.)
l priporočila, kako spremeniti in prilagoditi sestavne dele posamezne
učne ure
l priporočila, kako uvesti ta model tečaja v obstoječe jezikovno izobraževalne tečaje
l navodila, kako pričeti s tečajem

Kratek predstavitveni film »Love
Language & More«
V času projekta bo skozi različne faze
nastajal tudi dokumentiran video material, ki bo ob zaključku projekta, skladno
s scenarijem zajemal tako izobraževalne, kot socialno integrativne vidike in
potrebe razvijajoče se družbe znotraj
vseživljenskega učenja.

Slovenska partnerja v projektu sta:

INŠTITUT INTEGRA – Inštitut za
razvoj človeških virov
Link: http://www.eu-integra.eu/

Univerza v Mariboru – Pedagoška
fakulteta
Link: http://www.uni-mb.si/

Spletna stran projekta: www.love-language-more.eu
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