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Bilateral samarbejde ECML og Danmark som medlemsland 

Tre muligheder for at få helt gratis træning og rådgivning i Danmark. 
1. ECML National Support Activity

En ECML ekspert, for kun én dag i Danmark, for kun ét event.

2. ECML Training and Consultancy
To eller tre ECML eksperter kommer til Danmark i to dage.

Du organiserer et 
seminar/en workshop i 
din institution, og du vil 
få ekstra input fra en 
europæisk/ekstern 
ekspert.  

Kontakt ECML Kontaktpunkt Danmark og fortæl om din idé til 
organisering af et event.  

ECML Kontaktpunkt Danmark kontakter ECML i Graz og den danske 
nationalrepræsentant i Uddannelsesministeriet.  

Du får en liste med ECML eksperter inden for det felt som interesserer 
dig. Du vælger selv én og kontakter ham/hende direkte.  

Du sørger for den praktiske del: invitation af deltagere, leje af lokale, 
udarbejdning af program.  

Der er ikke krav for hvor mange deltagere du skal invitere. 

Du kan søge dette tilbud i løbet af hele året – der er ikke ansøgningsfrister 

I din institution er der 
en konkret udfordring 
eller et behov for 
kompetenceudvikling i 
et bestemt felt i 
sprogundervisningen/ 
sproglæringen. Du/I vil 
meget gerne have et 
ekstra input fra en 
europæisk/ekstern 
ekspert. 

Ansøgningsfristen er d. 1. november for en træning året efter. 

Kontakt ECML Kontaktpunkt Danmark og fortæl om din idé til 
organisering af et event.  

Udfyld et simpelt og kort ansø gningsskema om jeres emne, hvem er 
målgruppen og hvad er jeres behov. 

ECML Kontaktpunkt Danmark kontakter den danske 
nationalrepræsentant i Uddannelsesministeriet og din ansøgning er 
sendt videre til ECML i Graz.   

Hvis din ansøgning er accepteret, vil du som lokal organisator blive 
inviteret til netværksmøde i Graz. Alle udgifter er dækket af ECML. Du 
vil møde eksperterne som kommer til Danmark og aftale nærmere om 
træningen.  

Sammen med eksperterne udarbejder du et program for de to dage.  

Du sørger for den praktiske del: invitation af deltagere, leje af lokale.  

Du skal invitere maksimum 30 deltagere, ideelt 20.

Efter træningen skriver du en kort rapport/giver feedback. 
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3. ECML Training and Consultancy in cooperation with European Commission

To eller tre ECML eksperter kommer til Danmark I to eller tre dage. 

Til denne træning får du et stort budget. Du sørger for den praktiske 
del ved invitation af deltagere og leje af lokale. Du kan dække 
deltagernes rejseudgifter, forplejning og ekstra udgifter (som f.eks. 
udarbejdelse af brochurer/flyers, oversættelse, osv.). Du får også et 
honorar for dit arbejde som lokal organisator.  

I din institution er der 
en konkret udfordring 
eller et behov for 
kompetenceudvikling i 
et bestemt felt i 
sprogundervisningen 
/sproglæringen. Du/I 
vil meget gerne have 
et ekstra input fra en 
europæisk/ekstern 
ekspert.  

Kontakt ECML Kontaktpunkt Danmark og fortæl om din idé til 
organisering af et event.

Udfyld et simpelt og kort ansøgningsskema om jeres emne, hvem er 
målgruppen og hvad er jeres behov. 

ECML Kontaktpunkt Danmark kontakter den danske national-
repræsentant i Uddannelsesministeriet og din ansøgning er sendt 
videre til ECML i Graz.   

Hvis din ansøgning er accepteret, vil du som lokal organisator blive 
inviteret til netværksmøde i Graz. Alle udgifter er dækket af ECML. Du 
vil møde eksperterne som kommer til Danmark og I aftaler nærmere 
om træningen.  

Sammen med eksperterne udarbejder du et program for de to dage.  

Der er ikke en fast ansøgningsfrist for dette tilbud. Du skal kontakte ECML Kontaktpunkt Danmark, hvis 
du overvejer dette tilbud. Normalt offentliggøres tilbuddet i foråret, maj/juni måned.  

Du skal invitere maksimum 20-25 deltagere. 

Efter træningen skriver du en kort rapport/giver feedback. Ved denne 
træning er det meget vigtigt at beskrive hvilken virkning den har haft.  

Du har mulighed for at invitere eksperterne på et senere tidspunkt, 
eksempelvis et år senere, og få analyseret virkningen af træningen.  
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