EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Európske centrum pre moderné jazyky pri Rade Európy (ECML)

Výzva na predkladanie návrhov
projektov na programové
obdobie 2020 – 2023
Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní:

meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie
Venujete sa oblasti jazykového vzdelávania? Ste učiteľ, školiteľ, výskumník,
tvorca kurikulárnych alebo vzdelávacích materiálov?

Parents

Teachers

Learners
Výzva ECML na predkladanie návrhov
projektov
vám ponúka možnosť využívať
jedinečnú európsku platformu, ktorá slúži
na komunikáciu, spoluprácu a publikovanie
vašich
inovatívnych
nápadov.
Môžete
skutočne prispieť k ovplyvneniu jazykového
vzdelávania v Európe.

Primary
Foreign languages
Pre-primary

Language teachers

Secondary

Higher education

Teacher educators

Innovation

Neighbouring languages
Transitions
Regional/minority languages
Policy-makers
Headteachers
Lifelong learning
Vocational education
Informal/non-formal sector
Inspectors
Languages of schooling
Pre and in-service teacher education

Languages of migration
Language in subjects

Ak pracujete a žijete v členskom štáte ECML
a chceli by ste sa podeliť o svoje nápady
a obohatiť ich prostredníctvom európskej
spolupráce, ozvite sa nám!

www.ecml.at/call

Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní
ECML
pomáha
preklenúť
medzeru medzi jazykovou
politikou
a
vzdelávacou
praxou v kontexte formálneho
i neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa.

Spája odborníkov z celej
Európy,
aby
spoločne
pracovali
na
nových
metódach a materiáloch pre
jazykové vzdelávanie v stále
sa meniacom svete.

Digital literacy

Motivation

Outcomes-based curricula

Priority jazykového
vzdelávania v členských
štátoch ECML

Na webovom sídle ECML je
pre učiteľov jazykov, školiteľov
a iných odborníkov v oblasti
vzdelávania zdarma k dispozícii
množstvo materiálov.

Prioritné oblasti, na ktoré sa vzťahuje táto
výzva, vychádzajú z potrieb členských
štátov ECML, reflektujú názory odborníkov
v oblasti jazykového vzdelávania s
prihliadnutím na vývoj v Rade Európy a
iných európskych a medzinárodných
organizáciách.

CEFR implementation
Intercultural communication Formative assessment

(e)Mobility
Skills development

Teacher competences
CLIL

Diversification

Chceli by ste sa venovať jednej alebo
viacerým z týchto prioritných oblastí
v rámci projektu ECML? Máte záujem
vytvoriť praktické a užívateľsky prístupné
zdroje s podporou renomovanej európskej
inštitúcie, ktoré možno ľahko prispôsobiť
rôznym národným kontextom?

Plurilingual repertoires
Learner autonomy

Whole-school approaches
Language-aware schools
Gamification
Multilingual classrooms
Translanguaging
Attitudes, beliefs and values

Teacher agency
Communities of practice

Language-sensitive teaching
Learning strategies

Mediation

Language policy
Methodology

Láka Vás to? Podrobnejšie informácie o
procese podania prihlášky nájdete na
našom webovom sídle.
Termín podania prihlášky: do 22. apríla 2019

Európske centrum pre moderné jazyky (ECML) je inštitúciou Rady
Európy so sídlom v rakúskom Grazi. Cieľom ECML je podporovať
kvalitné jazykové vzdelávanie v Európe. Projektovo orientovaná
činnosť centra podporuje 33 členských štátov pri implementácii
efektívnej politiky jazykového vzdelávania.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Členské štáty ECML: Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Severomacedónska
republika, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko / stav k januáru 2019

www.ecml.at/call

