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Výzva k předložení návrhů na
program 2020-2023
Inspirovat k inovacím v jazykovém vzdělávání: měnit kontexty,
rozvíjet kompetence

Jste aktivní v oblasti jazykového vzdělávání jako lektor, učitel, vědecký
pracovník, tvůrce osnov či autor výukových materiálů?
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Výzva ECML k předkládání návrhů nabízí příležitost stát se součástí ojedinělé evropské platformy, na které můžete diskutovat, zveřejňovat a komunikovat své inovativní nápady. Být
součástí této platformy dává možnost aktivně
ovlivňovat jazykové vzdělávání v Evropě.
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Jestliže pracujete nebo žijete v jedné
z členských zemí ECML a rádi byste rozvinuli
své nápady a podělili se o své názory na jazykové vzdělávání prostřednictvím evropské
spolupráce, budeme rádi, když se nám ozvete.

www.ecml.at/call

Inspirovat k inovacím v jazykovém vzdělávání
ECML pomáhá překlenout
propast mezi jazykovou politikou a vzdělávací praxí ve
formálním, neformálním a informálním vzdělávacím kontextu.

ECML sdružuje odborníky
z celé Evropy, aby pracovali na tvorbě nových metod a
materiálů určených pro jazykové vzdělávání v měnícím se
světě.
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Priority jazykového
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Webové stránky ECML nabízejí široké spektrum volně přístupných zdrojů pro pedagogy a další odborníky z oblasti
vzdělávání.

Prioritní oblasti Výzvy k předkládání návrhů vycházejí z potřeb členských států,
odrážejí názory jazykových odborníků
a zohledňují vývoj v Radě Evropy
a dalších evropských i mezinárodních
organizacích.
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Chtěli byste řešit jednu nebo více z těchto priorit v rámci projektu ECML? Rádi
byste s podporou renomované evropské
instituce vytvořili uživatelsky přátelské
a praktické materiály, které lze snadno
přizpůsobit různým národním kontextům?
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Pokud ano, na příslušné webové stránce
najdete podrobnosti, jak návrh podat.
Termín odevzdání návrhů: do 22. dubna
2019.

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) je instituce Rady
Evropy. Sídlí v Rakousku, ve městě Štýrský Hradec. Posláním
ECML je podporovat kvalitní jazykové vzdělávání v Evropě.
Na projektech založený program aktivit ECML pomáhá
33 členským státům implementovat efektivní jazykovou
vzdělávací politiku.
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ČLENSKÉ STÁTY ECML: Albánie, Andorra, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko,
Severní Makedonie, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko.
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