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Kære alle,
I modtager hermed det sidste nyhedsbrev fra ECML Kontaktpunkt Danmark. Som jeg har skrevet tidligere,
er ECML Kontaktpunkt Danmark nu indlejret i det nye Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). ECML
hidtidige styregruppe forsætter som ECML inspirationsgruppe. Fremover vil ECMLs nyheder således være en
del af NCFFs nyhedsbrev. I får flere oplysninger efter nytår.
2018 har været præget af en stærk vækst i både antal og typer af aktiviteter, ligesom kontaktnetværket er
blevet væsentligt udvidet med nøglepersoner inden for sprogområdet i Danmark og Europa. ECML
Kontaktpunkt Danmark har gjort sig væsentlig mere synlig, bl.a. på messer, workshops, konferencer og
igennem artikler i forskellige tidsskrifter.
Vi har allerede planlagt en del af vores aktiviteter i 2019, som vil blive endnu et spændende år, særligt i
forhold til den nye sprogstrategiske udviklingsproces i Danmark.

SPROGKONFERENCEN 2018
ECML Kontaktpunkt Danmark afholdt sin femte nationale sprogkonference
Sprog på Kryds og Tværs d. 25. september 2018 på Københavns
Professionshøjskole, Campus Carlsberg. Dette års titel var Didaktiske
perspektiver i lyset af den nye nationale sprogstrategi. Vores hovedtaler, Oliver
Meyer (fra Johannes Gutenberg-Universität i Tyskland), holdt et oplæg om
Pluriliteracies: Pedagogies for Deeper Learning and Personal Growth. Herefter
holdt aktører fra det danske uddannelsessystem fire korte oplæg baseret på de

tre fokuspunkter i regeringens nationale strategi for fremmedsprog, nemlig
brobygning, lokale sprogstrategier og sprog som tillægskompetence.
Eftermiddagen bød på round tables, hvor alle de 147 deltagere fik mulighed for
at diskutere og reflektere over regeringens fremmedsprogstrategi med
udgangspunkt i dagens program.

DEN EUROPÆISKE SPROGDAG D. 26 SEPTEMBER 2018
I 2018 har vi oplevet stadigt stigende interesse for Den Europæiske Sprogdag i
Danmark sammenlignet med forrige år. Kontaktpunktet har i år sendt mange
sprogpakker til de danske institutioner (CFUerne, skoler, kommuner og
foreninger).
På Kontaktpunktets hjemmeside havde vi sammen med den Europæiske
Kommissions Repræsentation i Danmark igen i år organiseret en sprogquiz.
Mange tog quizzen og 10 heldige vindere blev belønnet med en goodie-bag fra
Europa-Kommissionen.
I år organiserede Kontaktpunktet sammen med Europa-Kommissionens
repræsentation i Danmark et offentligt event på det internationale Niels Brock
gymnasium i København for at fejre Sprogdagen. Den Lille Prins blev udstillet
på 33 forskellige sprog, og deltagerne kunne i en sprogcafé få en smagsprøve
på nogle af Europas mange spændende sprog. Her gav frivillige fra hele Europa
små introduktioner til deres modersmål.

WORKSHOPS I GRAZ, ØSTRIG
ECML i Graz har i 2018 organiseret fire workshops, og Danmark var
repræsenteret ved dem alle:
- September 2018 - Inspiring language learning in the early years
- Oktober 2018 - Towards a Common European Framework of Reference for
language teachers
- Oktober 2018 - Language for work: tools for professional development
- November 2018 - A roadmap for schools to support the language(s) of
schooling
ECML Kontaktpunkt Danmark sender flere oplysninger med detaljer om
planlagte workshops for 2019 efter nytår. Du kan også følge med på vores
hjemmeside eller på Facebook.

ECML TRAINING AND CONSULTANCY I DANMARK
I 2018 har ECML Kontaktpunkt Danmark haft to events i Danmark, nemlig
Relating language curricula, tests and examinations to the Common European
Framework of Reference (RELANG) i april 2018 og Supporting Multilingual
Classrooms (Young migrants) i august 2018.
Allerede nu har vi for 2019 planlagt træning og rådgivning i Danmark om
Relating language curricula, tests and examinations to the Common European

Framework of Reference (RELANG). Det finder sted d. 12-13 marts 2019 i
København. Til næste år vil vi sætte fokus på den nye CEFR Companion Volume
2018, og hvordan de danske tests og eksaminer relateres til CEFR. Flere
oplysninger og invitation følger efter nytår.
Hvis der er en konkret udfordring eller et behov for kompetenceudvikling i din
institution inden for et bestemt felt i sprogundervisning/sproglæring, og du/I
ønsker ekstra input fra en europæisk/ekstern ekspert, så kan du/I altid søge
om en gratis ECML træning og rådgivning. Læs mere om de tre mulige tilbud
og/eller kontakt mig.

ECML PROGRAM 2020-2023
Den 12. december organiserede ECML et webinar om sin næste
projektprogram-periode 2020-2023 med titlen "Inspiring innovation in
language education: changing contexts, evolving competences".
Arrangementet, der forsat kan streames, tilbyder sprogfolk en indsigt i Det
Europæiske Center for Moderne Sprog og fordelene ved at deltage i deres
næste aktivitetsprogram.
Der forventes at Call for projektforslag til det nye program udsendes i januar
2019. Denne pre-call-begivenhed er en indledende mulighed for at blive
bekendt med temaerne i det kommende call. Programmet er baseret på
centrale prioriteter inden for sprogundervisning som alle ECMLs 33
medlemslande har identificeret i løbet af 2018 (udarbejdet gennem en online
interessentundersøgelse). Vi er glade at kunne konstatere at alle danske
prioriteringer er med.
På dette link kan du se webinaret. Hvis du er interesseret i at sende
projektforslag eller har spørgmsål, er du meget velkommen at kontakte mig.
Flere oplysninger og officiel indkaldelse sender vi medio januar 2019.

Tjek løbende vores hjemmeside og Facebook for nye informationer.
Jeg ønsker jer god jul og godt nytår!
Bedste hilsner,
Ana Kanareva-Dimitrovska, PhD
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