GEMENSAM EUROPEISK REFERENSRAM
FÖR SPRÅK - NIVÅUPPSKATTNINGSTABELL
FÖR LÄRARE
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har
samordnats av ClaireTardieu, Raili Hildén, Magda Lehmann
och Monique Reichert.

PROJEKTET RIKTAR SIG TILL:
• Lärare
• Lärarutbildare
• Lärarstuderande

INNEHÅLL:
Med hjälp av CEF-ESTIM-tabellen kan lärare koppla sin undervisning till nivårerna i Gemensam
europeisk referensram för språk (CEFR). Det är en "avknoppning" av projektet DUTCH CEFR
Grid, som leddes av J. Charles Alderson (Lancaster University) och tillhandahöll ett onlineverktyg för testutförare och provmakare. CEF-ESTIM-tabellen har ett bredare perspektiv, och
syftar till att främja produktiv och interaktiv använding av språk i klassrummet.
CEF-ESTIM-tabellen har utformats för lärare som vill ha hjälp med att planera lektioner och
implementera CEFR i sin undervisning. Det är ett enkelt verktyg som möjliggör utbyten av
erfarenheter och idéer mellan lärare. Verktyget gör det möjligt att skapa arkiv med klassmaterial och på så sätt göra det enklare för en grupp lärare att samla ihop en aktivitetsbank
som är kopplade till CEFR-nivåerna genom en kvalitativ valideringsprocess.

Hur kan lärare göra en uppskattning av det material som de
förbereder för sina språklektioner i förhållande till Gemensam
europiesk referensram för språk?
CEF-ESTIM-tabellen
online
erbjuder exempel och riktlinjer
anpassade för klassrumsaktiviteter, samt texter på nivåerna
A2 till B2.

UTVÄRDERING

• CEF-ESTIM-tabellen erbjuder hjälp med att uppskatta den övergripande nivån på en kurs,
genom att planera lektioner enligt CEFR:s nivåer och med att utbyta lektionsförberedelser
inom en grupp lärare.
• Online-versionen är enkel att använda och kan sparas.

PUBLIKATIONEN BESTÅR AV:
• CEF-ESTIM-tabellen, ett 40-sidors pdf-dokument som kan laddas ned med interaktiv
funktionalitet (tillgängligt på engelska);
• webbplatsen http://cefestim.ecml.at, inklusive tabellen och tabellens instruktioner som
en separat fil för att underlätta pågående användning.

Europeiskt centrum för moderna språk (ECML) är en institution inom Europarådet som främjar hög kvalitet inom språkundervisning
i sina medlemsstater. http://www.ecml.at

http://cefestim.ecml.at

MERVÄRDE:

