Egy Központ a nyelvoktatás
segítéséért Európában
A harmonikus együttélés elengedhetetlen
feltétele egymás kölcsönös megértése.
Ahhoz, hogy a megosztottság nélküli
kontinens álma valósággá váljék, Európának
olyan polgárokra van szüksége, akik a
területén beszélt különböző nyelveken
képesek kommunikálni egymással.
E kihívásnak kívánt megfelelni az Európa
Tanács, amikor létrehozta az Élő Nyelvek
Európai
Központját,
ezen
egyedülálló
intézményt,
amelynek
feladata,
hogy
támogassa a kiválóságot és az innovációt a
nyelvtanításban,
valamint
hogy
a
leghatékonyabb nyelvtanuláshoz segítse az
európai polgárokat.

A program
Az Élő Nyelvek Európai Központja jellemzően
nemzetközi nyelvoktatási projekteket szervez. E
projekteket szakemberekből álló nemzetközi csoportok
szervezik elsősorban az e területen kulcsszerepet
betöltő tanárképzők, kutatók és multiplikátorok
számára.
A Központ projektjeit középtávú program keretén belül
szervezi. A jelenlegi program, amely a 2004-2007-es
időszakra vonatkozik, 22 tevékenységet foglal
magában, és A nyelvek a társadalmi kohézióért:
nyelvtanítás a többnyelvű és többkulturájú Európában
címet viseli.
A projektek fő célja, hogy felhívják a figyelmet az
aktuális kérdésekre, a nyelvoktatás terén dolgozók

A felépítés
Az Élő Nyelvek Európai Központja az Európa Tanács
kibővített részegyezménye. A strasbourgi székhelyű
szervezet 46 tagállamot foglal magában, amelyek közül
33 működik együtt a grazi Központtal.
Legfontosabb szervezetei:
Az Igazgatótanács
A Központ végrehajtó szerve: meghatározza és elfogadja
a középtávú programot, és felügyeli annak végrehajtását,
valamint a központ alapjainak kezelését. Minden
tagállam egy képviselője vesz részt benne.
Az Iroda
Az elnök, két alelnök és négy tag alkotja: a Központ
mindennapi tevékenységéhez kötődő munkát látja el, és
a tevékenységek éves programját fogadja el.
A tagállamok
Albánia, Andorra, Ausztria, Bosznia-Hercegovina,
Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Horvátország,
Írország,
Izland,
Lengyelország,
Lettország,
Liechtenstein,
Litvánia,
Luxemburg,
„Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság”, Magyarország,
Málta,
Nagy-Britannia,
Németország,
Norvégia,
Örményország,
Románia,
Spanyolország,
Svájc,
Svédország, Szlovákia, Szlovénia (2005. szeptember)

A Grazban, Ausztriában megalapított Élő
Nyelvek Európai Központja 1995 óta
szakemberekkel azon dolgozik, hogy segítse
a tagállamokat a hatékony nyelvoktatáspolitika kidolgozásában és megvalósításában.

számára képzést nyújtsanak, és megkönnyítsék az e
területen
működő
szakemberek
hálózatainak
kialakulását. A műhelyekben a tagállamok által küldött
résztvevők azon dolgoznak, hogy a közös problémákra
közös megközelítéseket találjanak.

Az Európa Tanács alapértékeire és a
nyelvoktatás terén végzett úttörő munkájára
építve az Élő Nyelvek Európai Központja
ideális helyzetben van ahhoz, hogy
katalizátor szerepet töltsön be a nyelvtanítás
és nyelvtanulás reformjaiban.

Az Élő Nyelvek Európai Központjában végzett munka
eredményei kézzelfoghatóak és a gyakorlatban
hasznosíthatóak mind a nyelvtanárok napi munkája
terén, mind pedig a tantervek kidolgozása és
végrehajtása folyamataiban. Létrehozása óta a
Központ hozzávetőleg 40 művet és CD-ROM-ot adott
ki, amelyek ingyen állnak a nagyközönség
rendelkezésére

A tagállamok delegáló hatóságai
Minden egyes tagállamban azon hivatalos szerv, amelyik
felelős a Központ tevékenységében részt vevők
kiválasztásában.
A nemzeti kontaktpontok
Segítik a Központ által létrehozott anyagok terjesztését
és az információk áramlását a nemzeti hálózatokon
keresztül.
Az osztrák alapítvány (Verein EFSZ)
Az osztrák állami szervek hozták létre Grazban a
Központ infrastruktúrájának kezelésére és a helyi
beilleszkedés segítésére.

A témák
A legfontosabb témakörök a Központ második
középtávú programjában (2004-2007), amely A nyelvek
a társadalmi kohézióért: nyelvtanítás a többnyelvű és
többkulturájú Európában címet viseli, a következők (a
témák megjelenítése egyes egyedi projektekben):
A nyelvi és társadalmi sokszínűségnek való
megfelelés A közösségi nyelvek; nyelvoktatás-politikai
arculat az iskolák szintjén; alfabetizáció Afrikában és
Európában; a felsőoktatáshoz való hozzáférés
alulreprezentált felnőttcsoportok részére; nyelvtanítás a
speciális oktatást igénylők számára.
Kommunikáció egy multikulturális társadalomban A
soknyelvű dimenzió a nyelvtanárok képzésében;
interkulturális kommunikációs képesség és szakmai
mobilitás; az interkulturális kommunikációs képesség
interaktív elsajátítása.

Az Élő Nyelvek Európai Központja az
Európa Tanácson belül Az Élő Nyelvek Európai
Központja az Európa Tanács Nyelvpolitikai és Nyelvi
Képzési Egységének részét képezi. Munkája a
Nyelvpolitikai
Főosztály
kiegészítése,
melynek
legfontosabb feladata a nyelvi sokszínűség és
többnyelvűség promóciópolitikájának és vezérfonalának
kidolgozása. A Főosztály feladata még a politikai
tervezés eszközeinek kifejlesztése, nevezetesen A közös
európai referencia kereté és Az európai nyelvi portfolióé.
Szakmai fejlesztés és referenciaeszközök
Az európai nyelvi portfolió megalkotása és az oktatók
képzése a portfolió használatára; az elmélet szerepe az
oktatók képzésében; minőségbiztosítás; tanárképzési
referenciakeret létrehozása; ajánlott kompetenciák a
nyelvtanulás
kultúraközi
megközelítésére;
csoportanimálás a nyelvtanárok képzésében.
Újító megközelítések és új technológiák
Naplók (blogok) az interneten; nyelvtanárok képzése a korai
nyelvtanításra; a CLIL minősítés biztosítása (két tannyelvű
oktatás jó gyakorlata); nyelvi esettanulmányok kifejlesztése;
L-quest-sek.

Az ECML honlapja
Az Élő Nyelvek Európai Központja által kifejlesztett
honlap referenciapont mindenki számára, aki
információt keres a Központ működésével és
munkájával
kapcsolatban.
Egyben
kiváló
kommunikációs platform a projektekben dolgozó
csapatok tagjai számára is.
A honlap kínálata:
információk – a Központot érintő aktuális kérdések és
az összes folyamatban lévő projekt előrehaladásával
kapcsolatos részletek
dokumentáció – on-line újság, kiadványok és a
tevékenységre vonatkozó jelentések, tematikus
gyűjtemények,
a
nyelvtanulást
magyarázó
tanulmányok és honlapok
interaktív elemek – on-line adatbankok, vitafórumok,
„A nyelvek európai napja” honlapja

Az Élő Nyelvek Európai
Központja

Egy honlap, amely minden kérdésére választ
ad: http://www.ecml.at
Minden további információért:

information@ecml.at

A Dokumentációs- és
Forrásközpont
A DFK:
- dokumentációs támogatást nyújt a projektekhez
- a Központ könyvtárának forrásait kezeli
- a projektpublikációk létrehozását koordinálja
- ellenőrzi a terjesztést, elsősorban a nemzeti
kontaktpontok révén
- válaszol minden információval és dokumentációval
kapcsolatos megkeresésre.
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