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Rapport fra arbeidsseminar i Graz 25. – 28. februar 2009: 
Exploring cutting edge applications of networked technologies in Vocationally 
Oriented Language Learning (E-VOLLution) 
 
Prosjektet E-VOLLution hører inn under temaet Continuity in 
Language Learning, blir koordinert av Anthony Fitzpatrick og er 
et av flere prosjekter i ECMLs fireårige program ”Empowering 
Language Professionals: Competences – Network – Impact – 
Quality” (2008-2011). På arbeidsseminaret møtte 26 deltakere 
fra Europarådets 47 medlemsland der de fleste var involvert i 
VOLL (vocationally oriented language learning) på ulike måter og 
nivåer, andre hadde en annen tilknytning til språkundervisning i 
sine hjemland. E-VOLLution er en videreføring av tidligere 
ECML-programmer der yrkesrettet språklæring har vært i fokus, 
men Web 2.0-teknologi og kunnskap om bruk av IKT har  

Vi kom fra hele Europa! For interaktivt 
kart: endret seg mye de senere år og åpner for nye muligheter i  Google Map E-VOLLution_2009språkopplæringen, og dette var det ønskelig å utforske. Mer om  

prosjektets mål og målgrupper finnes på her.   
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Arbeidsspråkene var engelsk og tysk, og ECMLs utmerkede oversettelsestjeneste gjør at du kan høre 
all diskusjon, presentasjoner, ha innlegg selv, m.m. på det språket du foretrekker.  
 
Etter innledende foredrag med: a) Bernd Rüschoff: Neue Perspective für digitale Medien im 
Fremdsprachenlernen og b) Andreas Lund: Transition: From Mass Production to Mass Corporation, 
presentasjon av ECML og dets arbeid og dette spesifikke prosjektets mål, presenterte de fire 
gruppelederne sine temaer: Prosjektkoordinator Tony Fitzpatrick online assessment, Irina 
Smoliannakova, Russland: data-driven learning, Kerstin Namuth, Sverige: distance learning og Robert 
O’Dowd, Spania: blended learning. Deltakerne valgte så et av disse.  Temaene var til en viss grad 
kjent, siden alle en måned før workshopen hadde blitt introdusert til Moodle, der det var opprettet et 
diskusjonsforum. Jeg valgte ”distance learning”, og min gruppe bestemte seg for å se på potensialet i 
sosiale nettverk, nærmere bestemt Facebook.  
 
Hvordan påvirker Web 2.0 – teknologi språk, kommunikasjon og prosesser i arbeidslivet? Hva er 
konsekvensene for opplæring innenfor VOLL? Hvilke nye ferdigheter kreves av lærere og hvilke 
ressurser kan vi lage for å støtte dem? I løpet av seminaret klarte vi å lage en enkel manual for lærere 
som vil opprette grupper på Facebook, lage et eksempel på undervisningsopplegg implisitt teoretisk 
rasjonale, gjøre video-opptak av lærere som uttrykker sitt syn på /muligheter med sosial web, etc. Alt 
ble lagd etter KISS-prinsippet (Keep it Short and Simple). Etter intens jobbing i workshop i en og en 
halv dag, ble så resultatene presentert i plenum med påfølgende diskusjon.  
 
Kort oppsummert: 
Gruppen data-driven learning lagde en oversikt over korpuser og andre ressurser for ordbygging 
Gruppen blended learning gikk inn på forskjellige systemer for samarbeid og kommunikasjon over 
landegrenser. 
Gruppen online assessment lagde definisjoner på ulike termer for vurdering og beskrev forskjellige 
standarder for vurdering. 
Gruppen distance learning arbeidet med spørsmål allerede nevnt over.  
Workshopens hjemmeside med resultater vises her: 
http://www.ecml.at/projects/voll/evollution/graz_2009/index.htm  
 
Et viktig resultatmål var å revitalisere og videreutvikle den allerede eksisterende VOLL-nettsiden med 
nye nettressurser, manualer og eksempler på god praksis ved bruk av IKT i språkundervisningen, og 
det lyktes vi med.  
 

http://evollution.ecml.at/
http://www.ecml.at/projects/voll/evollution/graz_2009/index.htm
http://www.google.com/maps/empw?url=http:%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fms%3Fie%3DUTF8%26msa%3D0%26msid%3D110661795539015319710.00046373e4bd6242944e1%26ll%3D49.527019,11.381836%26spn%3D29.282176,66.00586%26output%3Dembed&hl=no


Hvilket utbytte har man så av å delta på en 
slik workshop? I dette tilfellet hadde alle en 
interesse for, erfaringer med og mye 
kunnskap om bruk av IKT i 
språkopplæringen, selv om ikke alle var 
involvert i yrkesfag og språk. Enhver bidrar, 
alle lærer! Det som er spesielt interessant 
med ECML og deres arrangementer, er det 
europeiske perspektivet man får på ting – 
skolekulturen og skolefagene er som kjent 
ganske forskjellig fra land til land. Workshop 
som arbeidsform innbyr til samarbeid og 
utveksling av ideer, men her var det også 
lagt opp til mye sosialt samvær underveis, 
med et avsluttende arrangement der 
deltakerne brakte med seg mat og drikke fra 

eget hjemland. Alt dette bidro til interessante samtaler og gode kulturopplevelser. Målet er også at 
man skal spre den kunnskapen og de erfaringene man tilegner seg ved et opphold og på den måten 
inspirere andre til nye ideer og forhåpentligvis bedre undervisning i eget land. Gjennom mitt arbeid 
som rådgiver ved Fremmedspråksenteret og koordinator for kompetansenettverket Nasjonalt nettverk 
for engelsk og fremmedspråk vil jeg kunne nå lærere i både videregående opplæring og høyere 
utdanning, der resultatene fra arbeidsseminaret best passer inn. Denne rapporten legges ut på 
senterets hjemmesider og opplyses om i vårt månedlige nyhetsbrev.  
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