
• Europarådet, The 

Language Policy 

Division  

• ECML, Europarådets 

högra hand vad det 

gäller 

språkutvecklande 

projekt i Europa



ECML ska främja kvalitet i språkundervisningen i 
Europa

• fokus på lärande och undervisning i språk 

• främja dialog och utbyte mellan dem som 
arbetar inom olika speciella områden i Europa 

• stöd till projekt inom programmet och 
forskningsprojekt



European Centre for Modern 

Languages, ECML

• 34 medlemsländer i Europa även Canada

• samarbetspartners

• Centrets föreståndare 
Sarah Breslin, Executive Director

• Styrelse

• Members of the Governing Board

• Nomination Authority

• National Contact Points



https://youtu.be/-V1Clgl963Y



Languages at the heart of 

learning

Programme 2016-2019
• Digital literacy for the teaching and learning of languages

• Towards a Common European Framework of Reference for language 

teachers

• Developing language awareness in subject classes

• Promoting excellence in sign language instruction

• Language for work: tools for professional development 

• Learning environments where modern languages flourish

• Action research communities for language teachers

• A quality assurance matrix for CEFR use 

• A roadmap for schools to support the language(s) of schooling

• Inspiring language learning in the early years

Projekten pågår i fyra eller två år och detta 

är den femte programomgången





Resultat

• En konferens

• En bok, ett tryckt material

• En  DVD

• Ett webbverktyg

• Något slags verktyg att använda i 

undervisningen

Materialet kan gratis laddas ner från ECML



Vem kan vara med i projekten?

• 2 typer: Projektgrupp och individuella 

ansökningar 

• Team om fyra med en projektledare och 

ytterligare tre personer

• Projektansökan skickas in senast i maj

• Projekten läses, väljs ut och behandlas

• September beslut ut



Vem kan vara med på 

workshoppen?

• Kalender med alla olika aktiviteter

• Workshop inom varje projekt, ca 5-8 per år

• Contact point eva.engdell@skolverket.se

• Nominating authority

http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://www.ecml.at/Default.aspx


I Sverige finns i dag tre validerade ESP

• Syftet med ESP är att den tidigt ska väcka 

motivation och uppmuntra språkinlärning 

samt dokumentera elevernas språkliga

erfarenheter och kunskaper

• Språkpasset, biografin, och dossiern

• www.skolverket.se



Språkdagen, 26 september

Syftet med dagen är att lyfta fram språk och 
språkinlärning som någonting viktigt, intressant 
och roligt. 

• Olika aktiviteter genomförs över landet

• Alla kan vara med

• Visst material kan beställas från Skolverkets 
webb från augusti 

• www.ecml.at/edl

• www.skolverket.se/sprakdagen

• www.sprakdagen.se

http://www.ecml.at/EDL/tabid/157/language/en-GB/Default.aspx



