DEN EUROPEISKE SPRÅKPRISEN – EUROPEAN LANGUAGE LABEL 2021
Nominasjonskomitéen for tildeling av Den europeiske språkprisen, bestående av Ingrid Gran fra
Universitets-och högskolerådet i Sverige, Rolf Steinar Nybøle fra Fremmedspråksenteret og Vidar
Pedersen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), har valgt Nannestad
videregående skole som mottaker av prisen i 2021.
BEGRUNNELSE FOR TILDELING
Gjennom Erasmus+-prosjektet «Language Cooperation Across Borders» har Nannestad videregående
skole og Lycée Simone Veil i Frankrike videreutviklet et samarbeid som har vart i flere år. Målet for
samarbeidet har vært å skape et tverrnasjonalt læringsmiljø for fremmedspråkopplæring der norske
elever får anledning til å forbedre sine franskkunnskaper og de franske elevene kan forbedre sine
engelskkunnskaper.
Elevene hadde kontakt med hverandre via eTwinning tidlig i prosjektet for å bli kjent med hverandre
og for å velge tema for prosjektsamarbeidet. I dette prosjektet valgte elevene klimaproblematikk og
plastavfall som tema. 24 norske og 24 franske elever deltok i utvekslingen. De norske og de franske
elevene besøkte hverandre og bodde hos medelevens familie. På denne måten fikk de en autentisk
kulturopplevelse og muligheten til å bygge sosiale relasjoner, og forhåpentligvis også varige vennskap.
De franske elevene deltok i en rekke ulike fag, slik at flere elever og lærere på skolen fikk utbytte av
besøket.
Et viktig resultat av samarbeidet er at de norske elevene i stor grad forbedret sin franskkompetanse. I
tillegg lærte elevene at fremmedspråk ikke bare er et hvilket som helst skolefag, men selve nøkkelen
til å forstå en annen kultur. Gjennom å oppleve i praksis at det var nødvendig å bruke fransk for å
kommunisere i hverdagssituasjoner i Frankrike, erfarte elevene nytten av å lære seg et fremmedspråk.
Det å gi elevene autentiske språkopplevelser er essensielt, ikke bare for læringsutbyttet, men enda
viktigere, for motivasjonen.
Nominasjonskomitéen trekker frem at prosjektet samsvarer godt med Europakommisjonens
prioriteringer. Skolen tar i bruk IKT i fremmedspråkopplæringen og viser hvordan språkopplæring kan
bidra til å fremme demokrati og medborgerskap. Gjennom utvekslingsoppholdet har elevene tilegnet
seg verdifull interkulturell kompetanse og økt forståelse for andre perspektiver, noe som kan bidra til
bedre forståelse for demokratiske prinsipper.
Nannestad videregående skole har satset på fremmedspråkopplæring over flere år gjennom et godt
etablert samarbeid med partnerskoler i Frankrike og i Tyskland, to av Norges prioriterte
samarbeidsland. Skolen er nylig blitt akkreditert i Erasmus-+-programmet, og vil få anledning til å
videreutvikle samarbeidet med elevutveksling til både Lycée Simone Veil i Frankrike og til sin tyske
partnerskole, Goethegymnasium Weimar.
Prosjektet «Language Cooperation Across Borders» har bidratt til at flere norske elever har forbedret
sine franskkunnskaper og samtidig opplevd økt motivasjon for språklæring. Prosjektet er et godt
eksempel på hvordan Erasmus+ kan tas i bruk for å skape økt interesse for fremmedspråk i skolen.
Nominasjonskomitéen har med denne begrunnelsen besluttet å tildele Den europeiske språkprisen
– European Language Label 2021 – til Nannestad videregående skole for Erasmus+-prosjektet
«Language Cooperation Across Borders».
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