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Evropski center za moderne jezike (ECMJ) je ustanovljen na
podlagi sporazuma s Svetom Evrope in ima sedež v avstrijskem
Gradcu. Že 20 let nudi podporo skupnosti strokovnjakov za
jezikovno izobraževanje v več kot 30 državah članicah. Poslanstvo
ECMJ je spodbujanje odličnosti in inovacij pri poučevanju jezikov in
podpiranje držav članic pri uvajanju učinkovitih politik na področju
jezikovnega izobraževanja. Njegovo delovanje je usmerjeno v
premoščanje vrzeli med jezikovno politiko in izobraževalno prakso,
tako v formalnih kot v neformalnih učnih okoljih.

Aktualne prioritete v državah članicah ECMJ
Programe
ECMJ
oblikujejo
prvenstveno njene države članice.
Pri pripravi razpisa smo upoštevali
nacionalne prioritete jezikovnega
izobraževanja držav članic, zato so
področja izobraževanja učiteljev v
tesni povezavi z njimi:

Privlačno in
učinkovito učenje
tujih jezikov

Digitalna pismenost

Profesionalne
skupnosti praktikov

Avtonomno učenje:
celostni razvoj

IZOBRAŽEVANJE
UČITELJEV

Kompetence učiteljev
jezikov in SEJO

Večjezični,
medkulturni in
inkluzivni pristopi

Zgodnje
učenje jezikov

Testiranje in
ocenjevanje

Poziv za oddajo vlog za program ECMJ 2016 – 2019
Kakovostno jezikovno izobraževanje je predpogoj za kvalitetno izobraževanje nasploh. Jezik je osnova za
celotno učenje. Zato imajo vsi učitelji – ne glede na njihovo področje ali predmet – pri razvijanju jezikovnih in
medkulturnih repertoarjev njihovih učencev pomembno vlogo. To odraža tudi naslov programa:

JEZIKI V SREDIŠČU UČENJA

http://call.ecml.at
EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN
LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L’EUROPE

Teme za projektne predloge
Odprti projektni predlogi

Zaprti projektni predlogi

Vloge oddajo timi ekspertov

Vloge oddajo posamezniki kot projektni
koordinatorji ali kot člani tima

Inkluzivno, večjezično
in medkulturno
izobraževanje v praksi

Izobraževanje
učiteljev jezikov za
digitalno pismenost

Izobraževanje
učiteljev za zgodnje
učenje jezikov

Učna okolja, ki
spodbujajo učenje
tujih jezikov

Poti za učenje

Profesionalne učne
skupnosti

Sodelovanje učiteljev
na ravni šole – učni
jezik(i)

Naproti SEJO za
učitelje jezikov*

Vloge za ‚odprte‘ projekte morajo glede na precej
široke teme v pozivu razviti konkretno vsebino in
dosežke za projekte.

Kdo se lahko prijavi?

Vloge za ‚zaprte‘ projekte morajo upoštevati
podrobne opise projektov, ki so navedeni v pozivu.
* Za ta projekt se lahko poleg posameznikov prijavijo
timi ali konzorciji.

ECMJ pričakuje prijave strokovnjakov, ki delujejo na področju jezikovnega izobraževanja in se zanimajo za
evropsko sodelovanje. Prijavitelji so lahko v prakso usmerjeni raziskovalci, učitelji, izobraževalci učiteljev,
inšpektorji, izvajalci seminarjev. Navajamo le nekaj možnih razlogov za prijavo:
•
•
•
•

razviti ekspertno znanje v sodelovanju s predstavniki več kot 30 držav članic ECMJ;
ustvariti praktična orodja za bolj kakovostno jezikovno izobraževanje v vsej Evropi:
pridobiti ekspertno znanje, podporo in sredstva najsodobnejše evropske institucije;
uporabiti spletni portal ECMJ za dogovarjanje, komuniciranje in objavljanje vaših inovativnih zamisli.

Prijavitelji morajo prebivati in delati v državi članici ECMJ.
Prijave pošljite najkasneje do 1. maja 2015 na naslov call@ecml.at.
Prijavni obrazci so dostopni na http://call.ecml.at
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