Triangel eLearning projekt

Projekt för modersmålsinlärning via Internet
Genom utvecklingen av informationssamhället och de breddade möjligheterna, som ges genom
användningen av Internet, förordar detta projekt att man startar undervisning av modersmål bl.a. på
Internet. Det multikulturella samhällena runt om i världen är ett faktum, och Sverige är inget
undantag. Att skapa en möjlighet att studera sitt modersmål, utan landsgränser är därför en
nödvändighet. Det finns en enorm mångfald av barn och ungdomar, såväl som vuxna, som vill lära
sig sitt modersmål, vilket detta projekt just syftar till.
Idag är en av de mest effektiva sätt att lära sig ett språk på, genom IT. Därför är det föreslaget att
bl.a. en webbsida ska startas där man kan lära sig sitt modersmål.
I undervisningen kommer inte enbart Internet att nyttjas heller, utan CD-skivor, musik, litteratur etc.
kommer även att spela en stor roll.
Detta projekt är värdefullt och nyttigt för att:
• Det möjliggör undervisning i modersmål för alla som vill lära sig, utan landsgränser
• Det etablerar kulturella band mellan immigranter och deras hemländer, samt mellan den
svenska kulturen
• Det utvecklar och sprider kunskap om demokrati, jämställdhet och mångkultur i samhället
• Det ökar kunskapen om datorer och Internet som gynnar utvecklingen i hemländerna
Projektet är tänkt att funktionera som en triangel som involverar:
• NGO: s i hemländerna
• Modersmålslärare samt invandrarorganisationer i Sverige
• Myndigheter och olika utbildningsinstitutioner i Sverige.
För modersmålet persiska kommer t.ex. följande parter vara involverade:
• Institutet för forskning om historisk barnlitteratur i Iran
• Modersmålslärare samt IKFC (Iranska kulturforskningscentret i Göteborg) i Sverige.
• Skolverket (?) samt några utbildningsinstitutioner däribland ABF i Göteborg – Sverige.
Projektet ska genomföras och vara verksam i modersmålsländerna och Sverige.
Det kommer att hålla på i tre faser där varje fas kommer att vara ett år långt:
Fas 1
! Starta upp och påbörja planering av undervisningsmaterial samt tekniska detaljer rörande
projektet
! Skriva, redigera och sammanställa det första undervisningsmaterialet för barn
! Produktion av audiotexter, animerade - samt undervisningsfilmer för barn
! Slutföra hemsidans layout
Fas 2
! Lägga ut en första testversion av hemsidan under årets första kvartal, samt iaktta eventuella
brister och fel
! Lägga ut den officiella (d.v.s. ordinarie) hemsidan i början på årets andra kvartal under det
andra projektåret
! Produktion av texter och undervisningsfilm för vuxna
Fas 3
! Slutföra sammanställningen av undervisningsmaterial och undervisningsspel för barn
! Slutföra sammanställningen av undervisningsmaterial och diverse för vuxna
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