HET TILA PROJECT
TILA introduceert interculturele telecollaboratie als een kernelement in de
opleiding voor taaldocenten in het voortgezet onderwijs. Het project biedt
conceptuele verduidelijking, traningsmodellen en –inhoud, en mogelijkheden
om hands-on ervaring op te doen. Het stimuleert de professionele
ontwikkeling van docenten door thema's aan te snijden op het gebied van
didactiek, technologie en organisatie. Dit alles om telecollaboratie succesvol
TILA's virtuele omgeving in 3D in OpenSim

te integreren in intercultureel talenonderwijs.

DOELEN VAN HET PROJECT
Het TILA-project richt zich met name op de volgende doelen:

AUTHENTIEKE INTERCUL TURELE COMMUNICATIE



Vandaag de dag biedt internet een scala aan boeiende omgevingen voor authentieke

het vernieuwen en verrijken van het talenonderwijs op middelbare
scholen door het didactisch integreren van interculturele telecollaboratieactiviteiten tussen leerlingen uit verschillende landen en culturen;



het helpen van taaldocenten en hun opleiders om hun ict-vaardigheden
te verbeteren en hun competenties op het gebied van organisatie en
didactiek te ontwikkelen die nodig zijn voor interculturele telecollaboratie;



het ontwikkelen, implementeren en evalueren van modellen en
materialen
voor
interculturele
telecollaboratietaken
waarmee
ervaringsleren en –doceren worden gestimuleerd;





het verzorgen, in vijf projectlanden (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Duitsland, Nederland en Spanje), van workshops om docenten te trainen,
met een nadruk op telecollaboratie voor intercultureel communiceren en
leren;
het piloten van lessen op het gebied van interculturele telecollaboratie en
het bestuderen van hun didactische potentie om taalleren motiverend en
effectief te maken, en om de ontwikkeling van de interculturele
competentie van jongere leerlingen te stimuleren.

communicatie, interactie en samenwerking. Zo stelt u uw leerlingen in staat hun
taalvaardigheid te oefenen tijdens een authentieke interactie met peers uit andere
landen.
VIDEO-WEB COMMUNICATIE EN INTERACTIE IN EEN VIRTUELE WERELD IN 3D
Videocommunicatiemiddelen zoals BigBlueButton, Skype of Google Hangout bieden
leerlingen de mogelijkheid om te communiceren met peers uit andere landen; en virtuele
werelden in 3D zoals Second Life of OpenSim bieden game-achtige mogelijkheden en
kunnen worden gebruikt voor task-based leeractiviteiten waarbij samenwerking centraal
staat. Leerders kunnen elkaar ontmoeten en samenwerken aan taken, of meedoen aan
rollenspelen in stimulerende leeromgevingen.
Synchrone live interactie tussen peers kan worden aangevuld met schriftelijke
communicatie en samenwerking in een forum, blog of wiki of op social media.

TELECOLLABORATIE TUSSEN LEERLINGEN VAN

Daarbij gebruiken ze een specifieke 3D-omgeving in

Spanje, het Verenigd Koninkrijk, en Tsjechië.

TILA wordt door de
Europese Commissie
gesubsidieerd binnen
het Lifelong Learning
Programma en loopt
van januari 2013 tot
juni 2015

OpenSim, de video conferencing tool BigBlueButton, en



Universiteit Utrecht, Cordinator (NL)

www.tilaproject.eu



Berlage Lyceum in Amsterdam (NL)

samen door op functionele en authentieke wijze gebruik



3DLES (NL)

te maken van een tweede taal.



University of Roehampton (UK)



The Godolphin & Latymer School (UK)



Steinbeis Transfer Center Language Learning

PARTNERSCHOLEN

Het TILA project consortium bestaat uit universiteiten,

Van oktober 2013 tot december 2014 voeren leerlingen

lerarenopleidingen en middelbare scholen uit zes

van

Europese

de

partnerscholen

telecollaboratiesessies

uit.

software voor schriftelijke communicatie (wikis, forums,
blogs of social media). Ze communiceren en werken

DOCENTENTRAINING
Frankrijk,

het

Verenigd

landen:

Frankrijk,

Duitsland,

Nederland,

Media (D)

Koninkrijk,

Duitsland, Spanje en Nederland worden



Gymnasium Saarburg (D)

trainingen voor docenten georganiseerd.



Universidad de Valencia (E)



IES Clot del Moro (E)



Université de Paris 3 (F)



Collège La Cerisaie (F)
Palacky University (CZ)

Voor meer informatie: zie de TILA website.
Tijdens de face-to-face en online workshops
komen de volgende onderwerpen aan bod:


Interculturele communicatieve
competentie en een taal doceren





Voordelen van telecollaboratie voor
intercultureel taalleren

Aangesloten partners: 42 lerarenopleidingen en



Criteria en modellen voor het
ontwikkelen van taken



Organisatie van activiteiten met
telecollaboratie

middelbare scholen in Nederland, Verenigd Koninnkrijk,

EEN CREATIEVE LEERLING OVER TILA

Duitsland, Frankrijk, Spanje, Polen, Portugal, en Italië.

Een leerling van onze partnerschool in Frankrijk bracht in
beeld hoe hij het TILA project ziet:

Als u mee wilt doen aan TILA telecollaboratiesessies of
aan docenttrainingen, neemt u dan contact op via:



Ethiek en de veiligheid van internet

tila@uu.nl



Vaardigheden om telecollaboratie te
begeleiden

Voor meer informative bezoekt u de TILA website en de



Toetsing en evaluatie van
telecollaboratie



Informatie en training op het gebied van
telecollaboratiesoftware

TILA Moodle site:
www.tilaproject.eu
www.tilaproject.eu/moodle
www

De verantwoordelijkheid voor de informatie in deze
publicatie ligt uitsluitend bij de auteurs; de Commissie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de
informative die erin is vervat.
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