UTVECKLA KOMPETENS INOM ONLINEUNDERVISNING
LÄRANDE GENOM KORTA ÖVNINGAR FÖR PROFESSIONELLA
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har
samordnats av Ursula Stickler, Martina Emke, Pauline Ernest och
Mateusz-Milan Stanojevic. Partners: Regine Hampel, Joseph Hopkins,
Tita Beaven och Aline Germain-Rutherford

MÅLGRUPP:
• Lärare
• Lärarstuderande
• Lärarutbildare

INNEHÅLL:
Många språklärare vill använda modern teknik i sin undervisning men har sällan tid eller
resurser till den fortbildning som krävs för att hålla sig uppdaterad. Detta övningsmaterial
erbjuder korta övningar kring tio populära verktyg som till och med de mest upptagna yrkesverksamma inom språk kan hinna med i sitt schema. Genom att arbeta med övningsuppgifter som kan genomföras på omkring 30 minuter får lärarna kunskap om
användningsområden och pedagogiska fördelar med online-verktyg och hur de kan integreras
i klassrummet.
Användare som arbetar med detta verktyg kan gå med i ett forum med språkexperter och
experter på online-lärande, samt se videoklipp där experter förklarar hur de använder verktyget och diskuterar olika erfarenheter och behov. Användare kan också skapa egna övningar,
ladda upp material som andra kan ha användning för samt översätta befintliga övningar till
olika språk.

Ett övningsmaterial för språklärare som främjar aktuell
teknik för online-undervisning.
Materialet innehåller korta övningar om online-undervisning, förslag till reflekterande
övningar, samt verktyg för samarbeten där man kan dela
med sig av sina erfarenheter
kring självstudierna.

KONTINUITET INOM
SPRÅKINLÄRNING

• Övningsmaterialet för språklärare innehåller 30 korta övningar utformade som självstudier
i att använda Moodle, wikis, forum, bloggar, telefonkonferenser, Audacity, online-enkäter,
YouTube, podcasting och frågesporter.
• Offline-versionen av övningarna (på USB-minnet) kan användas utan tillgång till internet.
• Online-versionen (på arbetsytan) innehållet ytterligare interaktiva funktioner och uppmuntrar till samarbete med andra.

PUBLIKATIONEN BESTÅR AV:
• 2GB USB-minne som innehållet offline-versionen av övningarna (tillgänglig på engelska
och tyska);
• Webbplatsen http://dots.ecml.at med information om projektet;
• En interaktiv online-arbetsyta: http://moodle.dots.ecml.at för övningar och kommunikation.

Europeiskt centrum för moderna språk (ECML) är en institution inom Europarådet som främjar hög kvalitet inom språkundervisning
i sina medlemsstater. http://www.ecml.at

http://dots.ecml.at
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