KOPPLA SPRÅKEXAMINATIONER TILL
GEMENSAM EUROPEISK REFERENSRAM FÖR
SPRÅK: LÄRANDE,
UNDERVISNING, BEDÖMNING (GERS)
DET BÄSTA FRÅN MANUALEN
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har
samordnats av José Noijons, Jana Berešová, Gilles Breton och Gábor Szabó.

MÅLGRUPP:
• Lärare och lärarutbildare
• Läroplansutvecklare och provutvecklare
• Beslutsfattare och andra intressenter

INNEHÅLL:
Som svar på ett växande behov, som uttryckts av användare av den gemensamma europeiska
referensramen för språk (GERS), har Europarådets språkpolitiska enhet utvecklat en manual
och ett antal tillhörande verktyg som kan användas för att koppla lokala språkexaminationer
till de gemensamma referensnivåerna för språkfärdighet. Den här publikationen är tänkt
som ett komplement till dessa verktyg genom att erbjuda en användarvänlig introduktion till
processen. Publikationen riktar sig till yrkesverksamma, med intresse för kvalitativa språktester, som inte nödvändigtvis är experter på tester och bedömning.

Publikationen ger en introduktion
till att koppla examinationer till
Gemensam europeisk referensram för språk på ett validerat sätt.
Det bästa från manualen riktar sig
till skapare av språkexaminationer, som inte har så mycket erfarenhet av psykometriska metoder
och som inte (ännu) är experter
på bedömning.Texterna i publikationen kommer ursprungligen
från
"Manual
for
linking
examinations to the CEFR" (en
publikation från Europarådets
språkpolitiska enhet).
UTVÄRDERING

MERVÄRDE:
Publikationen bidrar till att:
• öka medvetenheten om hur sammankopplandet kan gå till.
• öka medvetenheten bland verksamma och framtida lärare att det krävs validering för
tester som uppges vara kopplade till GERS
• ge lärare exempel på metoder för att utveckla egna klassrumsbaserade tester.

PUBLIKATIONEN BESTÅR AV:
• en bok, tillgänglig på engelska (ISBN 978-92-871-7169-6) och franska;
• webbplatsen http://relex.ecml.at, som innehållet en pdf-version av publikationen.

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://relex.ecml.at

Att koppla en examination eller ett test till GERS kan ses som processen "bygga upp en
argumentation". Publikationen presenterar fem, sinsemellan relaterade, metoder som
användare uppmanas att följa för att utforma ett sammanlänkat system av självständiga,
hanterbara aktiviteter.

