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ktorá podporuje excelentnosť jazykového vzdelávania vo svojich členských štátoch. 
https://www.ecml.at/carap 
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Sekcia VI. Vedieť vzájomne komunikatívne 

pôsobiť 

https://www.ecml.at/carap


 

Toto je výstup z projektu Referenčný rámec pre integrované vyučovanie jazykov a kultúr 
(RAVYJAK) Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML). ECML je inštitúcia Rady Európy, 
ktorá podporuje excelentnosť jazykového vzdelávania vo svojich členských štátoch. 
https://www.ecml.at/carap 
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Sekcia VII. Vedieť sa učiť 

https://www.ecml.at/carap


 

Toto je výstup z projektu Referenčný rámec pre integrované vyučovanie jazykov a kultúr 
(RAVYJAK) Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML). ECML je inštitúcia Rady Európy, 
ktorá podporuje excelentnosť jazykového vzdelávania vo svojich členských štátoch. 
https://www.ecml.at/carap 
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https://www.ecml.at/carap


 

Toto je výstup z projektu Referenčný rámec pre integrované vyučovanie jazykov a kultúr 
(RAVYJAK) Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML). ECML je inštitúcia Rady Európy, 
ktorá podporuje excelentnosť jazykového vzdelávania vo svojich členských štátoch. 
https://www.ecml.at/carap 
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https://www.ecml.at/carap


EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

www.coe.int

www.ecml.at

www.ecml.at/carap
FREPA

Rada Európy je najvýznamnejšou organizáciou na ochranu 
ľudských práv na európskom kontinente. Rada Európy 
má 46 členských štátov, vrátane všetkých členských 
štátov Európskej únie. Všetky členské štáty Rady Európy 
podpísali Európsky dohovor o ľudských právach zameraný 
na ochranu ľudských práv a na podporu demokracie a 
právneho štátu. Európsky súd pre ľudské práva dohliada 
na dodržiavanie dohovoru v členských štátoch.

Európske centrum pre moderné jazyky je inštitúcia 
Rady Európy, ktorá podporuje excelentnosť jazykového 
vzdelávania vo svojich členských štátoch.

SLK
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