
Z ustvarjalnimi in inovativnimi odgovori na vse bolj kompleksne potrebe učencev lahko jezikovno 
izobraževanje pomembno prispeva k mirni, demokratični in socialno pravični Evropi . To se odraža v 
naslovu novega programa centra ECML: 

„Navdihujoče inovacije v jezikovnem izobraževanju: spreminjajoče se okoliščine, razvijajoče se 
kompetence“.

Program Evropskega centra za moderne jezike (ECML)    2020-2023

Pregled programa
Program je sestavljen iz dveh sklopov: razvoja in 
posredovanja. Razvojni sklop se osredotoča na 
inovacijske projekte, na iskanje novih rešitev za 
izzive, ki so jih opredelile države članice; v okviru 
sklopa posredovanja pa lahko države članice 
prilagajajo in uporabljajo obstoječe vire ECML ter 
tudi dostopajo do strokovnega znanja centra z 
usposabljanjem in svetovanjem ter nacionalnimi 
podpornimi dogodki. ECML s konferencami, 
webinarji in praznovanjem evropskega dneva 
jezikov odpira svoje dejavnosti širši javnosti.

Prednostne naloge v 
državah članicah
„Navdihujoče inovacije v jezikovnem 
izobraževanju: spreminjajoče se okoliščine, 
razvijajoče se kompetence“ so neposreden 
odgovor na prednostna področja držav 
članic ECML. Kot prikazuje diagram, 
prednostne naloge segajo od predšolskega 
obdobja do zaposlitve; pokrivajo široko 
paleto tem, zaradi česar je potrebno stalno 
strokovno usposabljati strokovnjake na 
tem področju. 
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Evropski center za moderne jezike (ECML) je razširjeni delni sporazum 
Sveta Evrope, katerega poslanstvo je spodbujanje odličnosti in 

inovacij v jezikovnem izobraževanju. 
www.ecml.at



Dejavnosti za širšo 
javnost
• Forum strokovnih mrež

• Webinarji in konference

• Evropski dan jezikov

Novi mediji 
  
Projekt

• Digitalno državljanstvo 
skozi jezikovno 
izobraževanje

Usposabljanje in 
svetovanje

• Uporaba IKT pri 
poučevanju in učenju 
jezikov 

Raznojezično 
in medkulturno 
izobraževanje
Usposabljanje in svetovanje

• Raznojezični in medkulturni 
pristopi

• Podpora večjezičnosti v razredu

• Kakovostno izobraževanje v 
romščini 

Zgodnje učenje 
jezikov
Projekt

• Poti učenja in usvajanja 
jezikov pri mlajših otrocih

Učni načrti in 
evalvacija
Projekti

• Zbirka orodij za implementacijo 
Dodatka k SEJO z novimi 
opisniki 

• Posredovanje pri poučevanju, 
učenju in vrednotenju 

Usposabljanje in svetovanje

• Umeščanje učnih načrtov za 
jezike, testov in izpitov v SEJO 

Kompetence 
učiteljev in 
učencev
Projekt

• Razvijanje učiteljevih 
kompetenc za pluralistične 
pristope

Usposabljanje in svetovanje

• Učiteljeve kompetence za 
jezike v izobraževanju

• Skupnosti akcijskega 
raziskovanja

Učni jezik(i)

Usposabljanje in svetovanje

• Podpiranje učnega jezika oz. 
jezikov (Načrt)

• Učni jezik pri nejezikovnih 
predmetih
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Izobraževanje 
in zaposlovanje 
priseljencev
Projekt

• Viri za spremljanje jezikovnih 
zmožnosti v maternem jeziku 
učencev priseljencev

Usposabljanje in svetovanje

• Jezik pri delu

Moderni jeziki in 
 CLIL
Projekti

• Vsebinsko in jezikovno 
integrirano učenje (CLIL) 
pri drugih jezikih, ne le pri 
angleščini

• Izboljšanje jezikovnega 
izobraževanja v čezmejnem 
poklicnem izobraževanju

• Razvoj prečnih kompetenc v 
jezikovnem izobraževanju

Usposabljanje in svetovanje

• CLIL in še več (večjezične 
pismenosti)

• Vzpostavitev jezikom 
prijaznega učnega okolja
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