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ECML Kontaktpunkt Danmark er for dig der

arbejder med sprog i interkulturelle sammenhænge

arbejder som sprogunderviser, læreruddanner, sprogkonsulent, 
læringskonsulent, pædagogisk udvikler eller integrationskonsulent

forsker i sprog

er beslutningstager inden for sprogområdet



Aktuelle prioriteter i ECML projektperioden 2016-2019
Sprog er kernen i al læring

              
selvstændig læring: holistisk udvikling

flersproglighed, interkulturelle og inkluderende tilgange

tidlig sproglæring

evaluering og prøveformer

sproglærer-kompetencer og Den Fælles Europæiske Reference-
ramme for Sprog 

professionel vidensdeling

digitale kompetencer

attraktiv og effektiv fremmedsprogslæring

Hvad er European Centre for Modern Languages (ECML) 
Kontaktpunkt Danmark?

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet er en 
unik institution, der har som mission at fremme excellence 
og innovation i sprogundervisning og sproglæring.

Kontaktpunkt Danmark fungerer som bindeled mellem ECML 
hovedsædet i Graz (Østrig) og de danske undervisningsmiljøer.

ECML Kontaktpunkt Danmark er en professionel enhed der   
udelukkende arbejder med at formidle kendskab til igangværende 
udviklings- og forskningsarbejde inden for undervisning i sprog 
og interkulturalitet.

Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der 
kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform 
med henblik på at sikre fortsat udvikling af rammerne for 
sprogundervisning, interkulturalitet og sprogpædagogik i 
dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående 
uddannelser. 

ECML Kontaktpunkt Danmark understøtter samtidig de 
nationale sprogpolitiske strategier.



  Workshops

 Deltag i ECML sprogpædagogiske workshops i Graz, Danmark eller    
 andre medlemslande. Rejser og ophold afholdes af ECML. Se     
 beretninger fra danske deltagere på ecml.dk.

  Få inspiration

 Praktiske sprogpædagogiske værktøjer og ressourcer fra tidligere  
 projekter, søg i databasen på ecml.dk på fire forskellige sprog. Alle  
 værktøjer er frit tilgængelige og lige til at anvende i praksis.

  ECML Training and Consultancy/Tag fat på nationale behov

 Du har mulighed for frit at anvende ECML eksperter for egne   
 workshops og konferencer i Danmark.

  Sprogkonference Sprog på Kryds og Tværs d. 26 september hvert år

 Tag pulsen på sprogmiljøet netop nu med aktuelle oplæg og  
 workshops, hvor du får konkret, brugbar viden med hjem! 

        Få besøg af ECML Kontaktpunkt Danmark
 Vi afholder info arrangementer rundt om i landet, hvor vi oplyser om   
 vores virksomhed og vores aktiviteter. Kontakt os og lav en aftale.

    European Day of Languages

 Vær med til at fejre den Europæiske Sprogdag d. 26 september og få   
 gratis råd, materiale og gode idéer til dit eget arrangement. 
 Besøg edl.ecml.at.

  Netværk og partnerskaber

 Opbyg internationale, europæiske og nationale netværk og    
 partnerskaber med ECML Kontaktpunkt Danmark.

Hvad kan du bruge ECML Kontaktpunkt Danmark til?

  
 Få information

 Besøg vores hjemmeside ecml.dk, tilmeld dig 
 Nyhedsbrev og følg os på Facebook og LinkedIn. Alle
  vores aktiviteter og events er gratis.



Vil du vide mere?

www.ecml.dk facebook/ecml.dk

linkedin.com/company/
ecml-contact-point-denmark

contactpoint@ecml.dk

+45 8716 2829
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