Novice o projektu št. 2

Love Language & More

Kako povečati udeleženost in spodbuditi motivacijo mladih moških za učenje tujih
jezikov?
Projekt »Love Language & More« se uspešno
razvija. Skladno z začrtanimi cilji in stopnjami
projekta na podlagi predhodnega
prepoznavanja potreb ciljne skupine razvijamo
inovativnejše pristope pri učenju tujega jezika.
Na nov, ustvarjalnejši način, z uporabo kar
najbolj celostnega pristopa in razvoja uspešnih
učnih strategij, omogočamo učenje na
drugačen, prijetnejši način. Projektni partnerji
smo skozi partnerski srečanji v Mariboru in Žilini
na Slovaškem razvijali načrtovane projektne
produkte. Pridružite se nam na spletni strani
projekta!

Priročnik za učitelje in
trenerje je oblikovan!
Priročnik kot »vodilo« učitelju, namenjen tako
jezikovnim šolam, odgovornim za oblikovanje
tečajev na področju izobraževanja odraslih, kot
vsem drugim zainteresiranim skupinam, ki
razvijajo izobraževalno, predvsem pa jezikovno
politiko s spodbujanjem motivacije
posameznikov in skupin, ki iz različnih razlogov
do sedaj niso bili pripravljeni pristopiti k učenju
tujega jezika, je pripravljen za preverjanje
njegove praktične uporabnosti . Sestavlja ga več
različnih modulov, ki vključujejo teoretične,
pedagoško‐psihološke aspekte, praktične ideje
in inspiracije učiteljem, kako z vpeljavo
inovativnih učnih vsebin, pristopov in
materialov, doseči zanimanje ciljne skupine
učencev.

Validacija ‐ zbirke učnega
gradiva
Na podlagi anketnega vprašalnika, aspiracij in
želja ciljne skupine za učenje tujega jezika, ki
smo jih prepoznali med mladimi moškimi, smo
oblikovali vaje, ki z didaktičnimi nasveti
nagovarjajo vsebine, ki so blizu naši ciljni skupini
(npr. šport, filmi in video, glasba, potovanje,
vsebine povezane s poklicno usmeritvijo,
uporaba računalnika pri pouku).
Učno gradivo smo preverjali z njegovo
veljavnostjo tudi med slovenskimi učitelji, ki
poučujejo tuji jezik na jezikovni šoli in med
učitelji, ki poučujejo tuje jezike na osnovni in
poklicni srednji šoli, kjer se je pokazalo veliko
zanimanje za tovrstne pristope, saj nekateri
učitelji tujega jezika še vedno premalo
vključujejo v pouk informacijsko‐komunikacijsko
tehnologijo (IKT), čeprav si sodobnega načina
pouka in učenja tujega jezika brez tega
segmenta ni več mogoče predstavljati.

Tudi 3D Navodila & Vaje
nared!
Namen 3D navodil in vaj je pojasniti, spodbudi in
predstaviti različne aktivnosti, na podlagi katerih
je učenje tujega jezika v 3D okolju tako
vznemirljivo. Smernice vsebujejo naslednja
področja:
Načrt in okvir jezikovnega tečaja;
Vodnik virtualnega okolja Second Life
Vodnik uporabe programa Moodle
Drugih spletnih orodij (Facebook,
Skype, Linkedin, etc.)

Priporočila, kako spremeniti in
prilagoditi sestavne dele posamezne
učne ure
Priporočila, kako uvesti ta model
tečaja v obstoječe jezikovno
izobraževalne tečaje
Navodila, kako pričeti s tečajem
Izkušnje v fazi preverjanja
veljavnosti s testiranjem izbranih
postopkov glede na njihovo
učinkovitost

Naslednje srečanje
projekta Love Language
Naslednji, in obenem zaključni dogodek
projekta “Love Language & more” bo
multiplikativni seminar, ki se bo odvijal na
Portugalskem, v inštitutu ISCAP 26. in 27.
aprila 2012.
Konferenca z različnimi delavnicami bo
čudovita priložnost tako predstavitve projekta,
kot številnih možnosti srečanj s strokovnjaki v
odprtih razpravah o novih smernicah pri
poučevanju in učenju jezika.
Spremljajte nas na http://www.love‐language‐
more.eu/index.php in morda na snidenje v
Portu?

Slovenska partnerja v projektu sta:

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.

INŠTITUT INTEGRA – Inštitut za razvoj
človeških virov

Štev. projekta: 2010‐1‐PT1‐LEO05‐05192

http://www.eu‐integra.eu/

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

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

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

