EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Euroopan nykykielten keskus

Tarjoushaku ohjelmakaudelle
2020-2023
Inspiroidu uudistamaan kieltenopetusta ja kielikasvatusta!
Toimintaympäristöt muuttuvat, osaaminen uudistuu
Toimitko kielten oppimisen ja opetuksen parissa – opettajana, kouluttajana,
opettajankoulutuksessa, tutkijana, opetussuunnitelmatyössä, oppimateriaalien
parissa?

Parents

Teachers

Learners
ECML:n hankehaku tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön. Tuomalla esille ideoitasi pääset
vaikuttamaan siihen, miten kieltenopetus ja
kielikasvatus kehittyvät Euroopassa.

Primary
Foreign languages
Pre-primary

Language teachers

Secondary

Higher education

Teacher educators

Innovation

Neighbouring languages
Transitions
Regional/minority languages
Policy-makers
Headteachers
Lifelong learning
Vocational education
Informal/non-formal sector
Inspectors
Languages of schooling
Pre and in-service teacher education

Languages of migration
Language in subjects

Jos työskentelet ja asut ECML:n jäsenvaltiossa
ja haluat jakaa tai rikastaa kielten oppimiseen
ja opetukseen liittyviä ideoitasi eurooppalaisessa yhteistyössä, kuulisimme mielellämme
lisää sinusta!

www.ecml.at/call

Innostu uudistamaan kieltenopetusta ja kielikasvatusta!
ECML rakentaa toiminnallaan
siltoja kielipolitiikan ja kielten
opetuksen ja kielikasvatuksen
käytäntöjen välille. Keskuksen
toiminta kattaa kaikki koulutusmuodot ja -asteet.

Keskus vastaa ajan haasteisiin tuomalla jatkuvasti yhteen asiantuntijoita kaikkialta
Euroopasta tekemään työtä
kieltenopetuksen ja -oppimisen sekä kielikasvatuksen hyväksi. 			

Digital literacy

Motivation

Outcomes-based curricula

Kielikasvatuksen ja
kieltenopetuksen
painopisteet ECML: n
jäsenvaltioissa

ECML:n verkkosivuilla esitellään laajasti ilmaisia materiaaleja opettajien, opettajankouluttajien ja muiden
koulutuksen ammattilaisten
käyttöön.

ECML:n haun painopisteet perustuvat
keskuksen jäsenvaltioissa tehtyihin tarvekartoituksiin ja alan asiantuntijoiden
näkemyksiin. Painopisteissä tuodaan esille myös Euroopan neuvoston ja muiden
keskeisten eurooppalaisten organisaatioiden linjauksia.

CEFR implementation
Intercultural communication Formative assessment

(e)Mobility
Skills development

Teacher competences
CLIL

Diversification

Haluaisitko käsitellä yhtä tai useampaa
näistä teemoista ECML-hankkeen puitteissa? Kiinnostaisiko sinua kehittää käyttäjäystävällisiä kieltenopetuksen ja -oppimisen ja
kielikasvatuksen työkaluja tai materiaaleja,
joita voitaisiin luontevasti muuntaa palvelemaan kansallisia tarpeita? Tehtävään
saisit tunnetun eurooppalaisen keskuksen
monipuolisen tuen.

Plurilingual repertoires
Learner autonomy

Whole-school approaches
Language-aware schools
Gamification
Multilingual classrooms
Translanguaging
Attitudes, beliefs and values

Teacher agency
Communities of practice

Language-sensitive teaching
Learning strategies

Mediation

Language policy
Methodology

Kiinnostuitko? Haun sivuilta löydät tarvittavat hakuohjeet.
Haku päättyy 22.4.2019.

Euroopan nykykielten keskus ECML on Euroopan neuvoston laitos, joka sijaisee Grazissa, Itävallassa. Keskuksen missiona on edistää korkeatasoista kieltenopetusta ja kielikasvatusta koko Euroopassa. Keskuksen toiminta pohjautuu hankkeisiin, jotka tukevat
sen 33 jäsenvaltion toimintaa vaikuttavan kielikasvatuksen, kielten oppimisen ja opetuksen sekä kielipolitiikan hyväksi.
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ECML:n jäsenvaltiot ovat: Alankomaat, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Islanti, Irlanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia,
Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonian tasavalta, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Viro, / tilanne tammikuu 2019

www.ecml.at/call

