
Os obxectivos que persegue

Os obxectivos do observatorio fíxanse nas

seguintes liñas de traballo:

a) A preocupación por reducir a

fractura sociocultural que determina

graves diferenzas entre as persoas

con boas, escasas ou nulas

competencias idiomáticas.

b) O estudo das diversos modos que

teñen os europeos de comprender e

valorar a situación lingüística, e

trasladar esta inquedanza común a

accións concretas e eficaces que

respecten a diversidade, a identidade

e a conciencia lingüística. 

c) A transferencia dos resultados das

súas reflexións, sobre criterios de

atención á diversidade, pluralidade

lingüística e interculturalidade, ao

mundo dos profesionais da educación

lingüística.

d) A inclusión do maior número de

linguas posible, especialmente as

europeas, nas ferramentas da web

OAL, así como os enlaces que

conducen o usuario a un mundo de

diversidade lingüística permanente.

Composición do equipo

Trátase dun grupo aberto e dinámico

cuxos membros se adscriben de xeito

permanente ou esporádico. Na

actualidade, o OAL conta con 20

colaboradores dos que unha gran maioría

teñen unha dedicación permanente. Os

seus perfís profesionais responden a un

dobre criterio:

- Que estean representadas todas e
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O Observatorio Atrium Linguarum (OAL) é un grupo
de investigación, desenvolvemento e innovación,
que ofrece formación docente e servizo de
consultoría en educación lingüística. Os
destinatarios das súas accións e apoios son as
persoas e institucións interesadas polas linguas e as
súas culturas, especialmente na dimensión europea,
nas súas variadas manifestacións e en contextos
educativos e laborais.

O observatorio está adscrito ao ICE da Universidade
de Santiago de Compostela dende o 2003.
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cada unha das diferentes

modalidades laborais do noso

sistema educativo. Existe un

representante de cada categoría

profesional: profesorado contratado

en centros concertados, profesorado

de infantil, primaria, secundaria,

bacharelato, centros de xordos,

escola oficial de idiomas, Inspección

Educativa, expertos en informática,

TIC e xestión de transferencia

tecnolóxica, profesores de todos os

corpos docentes e investigadores de

diferentes universidades de España.

Esta representación dos distintos

sectores educativos converten a OAL

no único grupo destas características

en España.

- Que teñan presenza todos os perfís

lingüísticos: as catro linguas oficiais

de todo o Estado, os idiomas na súa

ampla dimensión, as linguas de

signos, as linguas dos inmigrantes;

aspectos do ensino, como a

aprendizaxe, a avaliación e

acreditación idiomáticas, a

pluralidade e diversidade lingüística,

a interculturalidade e a diversidade

cultural, a dimensión europea das

linguas e as súas culturas, etc. Neste

momento o observatorio está

pendente de ampliar compromisos

con colaboradores que incorporarán

a perspectiva doutros países

europeos.

Os seus ámbitos de actuación

Como un grupo de I+D+I, o OAL

circunscribe a súa intervención a varios

ámbitos:

O das políticas lingüísticas do Consello

de Europa. Unha das principais liñas de

traballo sobre as linguas na Unión

Europea é o desenvolvemento de

medidas que contribúan á normalización

e ao recoñecemento das competencias

idiomáticas da cidadanía, como formas

de comportamento socio- comunicativo e

intercultural. O OAL, coas súas

publicacións, proxectos e contratos de

investigación, ademais da súa presenza

activa e constante nos foros europeos e

internacionais sobre linguas e culturas,

asegura a súa capacidade innovadora e

garante a súa contribución ao logro das

devanditas ambicións.

Como servizo de consultoría dedicado

ao apoio da normalización e a

certificación (N+C) idiomática nos

sectores educativos e laborais. O

observatorio contribúe a mellorar a

calidade, a competitividade e as boas

prácticas dos centros educativos e dos

sectores produtivos en materia de

idiomas, á vez que protexe a diversidade

lingüística e cultural en Europa.

Como unha organización implicada na

formación e titoría. Esta tarefa lévase a

cabo de xeito presencial ou a distancia, e

atende colectivos docentes e

empresariais. Tamén se interesan e se

comprometen coa implantación do

Marco Común Europeo de Referencia

das Linguas, do Portfolio Europeo das

Linguas e do Manual para exames e

certificacións idiomáticas con referencia

ao Marco. 

No ámbito de difusión e propostas de

mellora. O OAL elabora informes,

recomenda accións, manifesta

incumprimentos, valora e difunde as

boas prácticas, fomenta o recurso

permanente a criterios de homologación

e transparencia nos procesos e

resultados do dominio de competencias

idiomáticas, etc.

A súa imaxe externa

O observatorio dispón da Web OAL, que

considera a marca de identidade da súa

prestación de servizos en formación e

investigación. A devandita web parte da

idea de ‘comunidades virtuais'’, pero

avanza cara ao seu aspecto máis

innovador e motivador entre o mundo dos

axentes educativos: a ‘comunidade virtual

de aprendizaxe’.

O seu sitio web combina o potencial

loxístico das súas ferramentas dixitais co

soporte científico derivado do capital

investigador dos membros do

observatorio.

A xeito de web semántica, a web OAL

constitúe un espazo no que os usuarios

poden atopar os maiores avances arredor

da diversidade lingüística, a

interculturalidade, a aprendizaxe, o

ensino e a avaliación de linguas e

culturas.

A web do Observatorio Atrium Linguarum

obtivo o primeiro Premio Selo Europeo

para as iniciativas innovadoras na

ensinanza e a aprendizaxe das linguas

2006 (Orde ECI/3954/2006, BOE,

28/12/2006).

O sitio OAL responde a unha metodoloxía

de ‘espazo de coñecemento compartido’

mediante un formato de portafolio

electrónico que integra:

- Portfolio Biográfico: inclúe o que

pensamos como grupo, como

reflexionamos, cal é a filosofía do

proxecto común, que intencións

declaramos,... en cuestións de

diversidade idiomática, de

interculturalidade e de procesos de

educación lingüística.
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- Portfolio de Proxectos: é o soporte

investigador de todo o que se entorna

na web OAL en calquera das súas

manifestacións: reflexións, titorías,

ferramentas dixitais para a

información e a formación dos

usuarios, aprendizaxe on-line, etc.

Contén as investigacións nas que

participou o observatorio.

- As tres ferramentas dixitais: permiten

que calquera usuario participe nunha

comunidade de aprendizaxe, non só

para obter información sobre temas

de diversidade lingüística, diversidade

cultural e cuestións didácticas, senón

tamén e sobre todo, para colaborar

na construción do coñecemento

profesional docente no ámbito da

pluralidade idiomática. Estas tres

ferramentas son:

- e-PI: O Portfolio Idiomático

Electrónico é o resultado dunha

investigación para o Programa de

estudos e análises do MEC que foi

publicado na súa web (véxase:

http://www.centrorecursos.com/me

c/ayudas).   

- Caixón de Xastre: Contén

actualmente uns 1.200 ‘fíos de

cores’ (arquivos pdf -artigos, libros,

etc.- e enlaces web) clasificados en

tres carpetas temáticas: ‘Ensino,

aprendizaxe e avaliación de linguas

e culturas’; ‘Diversidade lingüística:

Plurilingüismo’; ‘Diversidade

cultural: Interculturalidade’. En

conxunto, unhas 40 linguas de

referencia.

- Punto de Observación: Nel

debátese, semanalmente, un punto

relacionado cunha das tres

categorías do Caixón. Creado en

setembro do 2006, a afluencia de

participación en calquera das súas

tres categorías é moi alta. En maio

do 2008, contiña unhas 200

entradas e uns 1.500 comentarios

de profesionais de moi distintos

ámbitos.

Observatorio Atrium Linguarum

Instituto de Ciencias da Educación

Avda. das Ciencias, s/n Chalé n.º 3

15782 Santiago de Compostela

http://www.atriumlinguarum.org/

Tel. 600 940037

Datos de identificación

Director

José Manuel Vez Jeremías

director@atriumlinguarum.org

Algúns membros do OAL no acto de entrega do trofeo e diploma do Premio Selo Europeo 2006
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