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Det europeiske senteret for moderne språk – Europarådet

Send inn forslag til programmet for
2020–2023
Inspirasjon til nyskaping i språkopplæringen:
kontekster i endring, kompetanse i utvikling

Er du aktiv på feltet språkopplæring, kanskje som lærer, lærerutdanner,
forsker, lærebokforfatter eller pensumforfatter?

Parents

Teachers

Learners
ECMLs invitasjon til forslag gir deg tilgang
til en unik europeisk plattform for diskusjon,
kommunikasjon og utgivelse av nyskapende
ideer. Dette er en mulighet til å gi et reelt
bidrag til språkopplæringen i Europa.

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

Hvis du bor og arbeider i en av ECMLs
medlemsstater og ønsker å dele og utvikle
ideene dine om språkopplæring gjennom
europeisk samarbeid, vil vi gjerne høre fra
deg!

www.ecml.at/call

Inspirasjon til nyskaping i språkopplæringen
ECML bidrar til å bygge bro
mellom språkpolitikken og
den faktiske opplæringen i
både formelle og uformelle
sammenhenger.

Senteret fører spesialister
fra hele Europa sammen,
slik at de kan utvikle nye
metoder og nytt materiell
for språkopplæring i en
omskiftelig verden.

Digital literacy

Motivation

Outcomes-based curricula

Prioriteringer for
språkopplæringen i
ECMLs medlemsland

På ECMLs nettsider finner du
en rekke gratis ressurser for
språklærere, lærerutdannere og andre som arbeider
med utdanning.

De prioriterte områdene i denne
invitasjonen er basert på behov i ECMLs
medlemsland, gjenspeiler yrkesutøvernes
meninger og tar hensyn til utviklingen i
Europarådet og andre organisasjoner i
og utenfor Europa.

CEFR implementation
Intercultural communication Formative assessment

(e)Mobility
Skills development

Teacher competences
CLIL

Diversification

Kunne du tenke deg å se nærmere på én
eller flere av disse prioriteringene gjennom
et ECML-prosjekt? Er du interessert i å
utvikle brukervennlige, praktiske ressurser
som enkelt kan tilpasses til forskjellige
nasjonale sammenhenger, med støtte
fra en ledende europeisk institusjon?

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

Høres det fristende ut? Du finner flere
opplysninger på nettsiden nedenfor.
Frist for forslag: 22. april 2019

Det europeiske senteret for moderne språk (ECML) er en
institusjon under Europarådet som er basert i Graz i Østerrike.
ECML arbeider for å fremme språkopplæring av høy kvalitet
i Europa. Senterets prosjektbaserte aktivitetsprogram gir
støtte til de 33 medlemsstatene, slik at de kan innføre effektiv
språkopplæringspolitikk.
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Medlemsstater i ECML: Albania, Andorra, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Island,
Irland, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Montenegro, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Romania, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Sveits, Sverige, Østerrike. Status: januar 2019.

www.ecml.at/call

