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Inspirationsmateriale
Sjov med sprog
På hjemmesiden kan dine elever finde sjove facts og tal relateret til
de europæiske sprog. Siden er sjov for alle – bare gå på opdagelse.
Håndbogen til sprogudfordringer
Håndbogen indeholder 51 ’udfordringer’, der skubber eleverne ud
af deres sproglige komfortzone.
Evaluér dine elevers sprogkompetencer
… er et spil, som kan vurdere elevernes sprogkompetencer ud fra de
seks niveauer i Den Fælles Europæiske Referenceramme (CEFR).
Fakta, sjov og spil
På siden kan man finde sjove sproglege og -spil. Få dine elever til at
læse om forskellige europæiske sprog eller prøve en sprogleg.
Quiz med om sprog
På hjemmesiden har vi sammensat en quiz, hvor elever kan gå på
opdagelse i syv quizkategorier, inklusiv tegnsprog.
Hvilket sprog er det?
Quizzen tester evnen i at identificere forskellige sprog ved at lytte til
samtaler i hverdagssituationer.
Bliv inspireret af andre events
På den europæiske hjemmeside finder du en oversigt over alle
arrangementer på tværs af Europa. Find dem, og lad dig inspirere.
www.ecml.dk
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Konkurrencer
Design din sprog-T-shirt
Lav og vind årets design. Upload
jeres designs på edl.ecml.at.

Det mest innovative event
Alle tilmeldte events deltager i
konkurrencen på europæisk plan.

Lokal sprogquiz 2020
Tag quizzen online på ecml.dk og
vind præmier.

Sidste år vandt Catalina fra Spanien med sin
tolkning af, hvordan sprog forbinder mennesker.

I 2019 blomstrede kreativiteten i et event med
fokus på spansk.

Hvor godt kender du de europæiske sprog? Lyt
til 12 forskellige sprog og indtast dine svar.

Markedsføringsmateriale

ECML, der nu er indlejret i Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, har
materialer, som du kan bestille til at markere dagen på din institution. Send en
mail til contactpoint@ecml.dk med dine ønsker senest d. 26. juni 2020. Husk
at anføre skolenavn/organisation, niveau og en kort beskrivelse af dit event.
www.ecml.dk
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Kontakt os
Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) Kontaktpunkt Danmark,
Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)
Ana Kanareva-Dimitrovska, Projektleder - ECML Kontaktpunkt Danmark
& Projektkoordinator - NCFF
Adresse
Aarhus Universitet, Bygning 1481-564
Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C
Email: contactpoint@ecml.dk
Læs mere på vores hjemmesider.

www.ecml.dk

www.ncff.dk

www.coe.int/EDL

Om Den Europæiske Sprogdag
Den Europæiske Sprogdag er en dag, der skal fremme lysten til sproglæring i
hele Europa. På initiativ fra Europarådet, Strasbourg, er Den Europæiske
Sprogdag blevet fejret den 26. september hvert år siden 2001.
Som underviser kan du markere Sprogdagen ved at lade dine elever prøve
deres sprogfærdigheder af i online-spil og lege på ecml.dk. Men dagen er også
en anledning til at præsentere elever for andre kulturer, traditioner og sprog
end dem, der normalt er på skoleskemaet.
www.ecml.dk
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