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Plur> E projesi
Plur> E, 2012-2015 yýllarý arasýndaki Diller yoluyla Öðrenme Programý kapsamýnda
yürütülen ECML PlurCur projesinin takip eden bir projedir. Plur> E projesinin
amacý, orta öðretimde uluslararasý baðlamda çok dilli, kapsayýcý ve kültürlerarasý bir
okul politikasý kavramýný daha da geliþtirmektir. Beþ Avrupa ülkesinden ortak okullar,
dil temelli projeler geliþtirir ve bunlarý çok dilli okul öncesi eðitim müfredatýnýn
kavramýna dayanarak uygulayacak ve deðerlendirecektir. Ana hedef gruplar
öðreniciler ve öðretmenlerdir, ancak Plur> E projesi okul yönetimi ve politika
yapýcýlarý da içermektedir.
PlurCur projesi hakkýnda daha fazla bilgi için ECML web sitesine (www.ecml.at) gidin
ve PlurCur web sitesine bakýn: http://www.ecml.at/plurcur

DillerÝ ve konularý baðlama
Çok dilli, kapsayýcý ve kültürlerarasý bir okul politikasý, belirli bir okulda mevcut olan
tüm dilleri kapsar: çoðunluk ve azýnlýk, bölgesel, miras ve komþu diller. Konular
olarak diller kapsayýcý bir þekilde öðretilir; dil ve dili olmayan öðretim üst üste
çakýþmaktadýr, böylece tüm konu öðretim de dil öðretimi haline gelebilir. Kullanýlan
diller, belirli bir kurumda mevcut dillerdir. Bu, ya okullarýn öðrencilerin aile
dillerinde ilave dil kurslarý sunduðu ve / veya öðretmenlerin, öðrencileri okula
kazandýrdýklarý dilleri netleþtirmek, anlam vermek, deðiþ tokuþ etmek gibi konularda
kullanmaya teþvik etmeleri anlamýna gelebilir.

Diller hakkýnda bilgi arttýrma
Dil öðrenimine çok dilli bir yaklaþým, öðrencilerin okuduklarý dilleri karþýlaþtýrarak
çeþitli dil yapýlarý hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olmalarý anlamýna gelir. Böylece,
öðrenciler kullandýklarý diller arasýndaki olumlu ve olumsuz aktarmadan haberdar
olurlar. Böyle bir yaklaþým, öðrencilerin metal dil bilincini geliþtirmelerine, yani
dillerin nasýl çalýþtýðýnýn farkýnda olmalarýna yardýmcý olur ve dil öðrenme
stratejilerini geliþtirir.

Öðrencilerin yeni bilgileri zaten bildikleriyle
birleºtirmesi
Avrupa'daki sýnýflarýn giderek çok dilli ve çok kültürlü hale geliyor. Öðretmenler
öðrencilerin derslerine kazandýklarý dil becerilerini etkili bir þekilde dâhil etme
zorunluluðu ile karþý karþýya kalýrlar. Bütün bir okul dil politikasý, tüm öðrencilerin
öðrenme sürecini artýrabilecek yeni pedagojik ve metodolojik yaklaþýmlara katkýda
bulunma potansiyeline sahiptir.

Araþtýrma temelli öðretim ve öðrenim
Proje faaliyetleri ve çýktýlarý, çok dillilik alanýndaki güncel ve devam eden
araþtýrmalara dayanmaktadýr. Plur> E projesi için özel ilgi konusu, çok dilli veya
metal dilbilimsel farkýndalýk ve konu öðretiminde (yabancý diller) (CLIL yaklaþýmlarý içerik ve dil entegre öðrenme) kullanýmý üzerine yapýlan araþtýrmalardýr. Avrupa
interkomparalýðý, yani yeni diller öðrenmek için önceden dil bilgisinin kullanýlmasý
(örneðin, diðer Romence dillerini öðrenmek için Fransýzca'nýn kullanýlmasý), Plur> E
uygulamasýný bilgilendirebilecek ilginç bir araþtýrma alanýdýr.

Beklenen çýktýlar
Beklenen çýktýlar, ortak okullar tarafýndan çok dilli tüm okul müfredatlarýnýn
(yönlerinin) uygulanmasýna iliþkin raporlarý ve projenin ömrü boyunca toplanan çok
dilli dil öðretimi için en iyi uygulama örneklerini içerecektir. Toplanan deneyime
dayanarak okul yönetimi ve politika yapýcýlarýna okul geliþimiyle ilgili öneriler
sunulacaktýr. Buna ek olarak, en iyi uygulama örneklerinin öðretmenler, öðrenciler,
ebeveynler ve okul panolarýyla paylaþýlabilmesi için var olan ve gelecekteki
ortaklarýyla iletiþim kurmak için Plur> E çevrimiçi modülleri oluþturulacaktýr.

