
Evropsko jezikovno priznanje,  flEuropean Label«, je pobuda EU

na podroËju uËenja in pouËevanja jezikov, ki prispeva k veËjemu

ozaveπËanju o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi. Slovenija

v tej pobudi sodeluje od leta 2002.  Cilj Evropskega jezikovnega

priznanja je spodbujati primere dobre prakse in  inovativnost

pri uËenju in pouËevanju jezikov, razπirjati rezultate uspeπnih

pobud ter spodbujati zanimanje πirπe javnosti za izboljπanje

jezikovnih spretnosti. Evropsko jezikovno priznanje se ob

upoπtevanju meril, doloËenih na evropski ravni, kot listina podeli

najbolj inovativnim pobudam na podroËju uËenja in pouËevanja

jezikov v okviru vseæivljenjskega uËenja in promocije veËjeziËnosti.

Listino podpiπeta komisar Evropske komisije za izobraæevanje

in kulturo in pristojen minister v vsaki dræavi.

Nosilci pobud, ki se prijavijo za podelitev Evropskega jezikovnega

priznanja, so lahko institucije s podroËja izobraæevanja in

usposabljanja, lokalne skupnosti, delodajalci in razliËna druπtva

in zdruæenja. Prijavitelji lahko sodelujejo s  projekti, ki se

zakljuËujejo oziroma so v fazi uvajanja in diseminacije ter

projekti, ki so kakovostni in inovativni in za katere nacionalna

komisija meni, da  so pripravljeni za zaËetno fazo implementacije.

Tisti projekti, ki so v fazi pripravljalnih aktivnosti  in projekti,

ki so popolnoma zakljuËeni, niso upraviËeni do sodelovanja. Pri

izboru pobud se upoπtevajo merila, ki so doloËena na evropski

ravni ter morebitne nacionalne prioritete.

V zadnjih πtirih letih je bilo v sodelujoËih dræavah podeljenih

veË kot 400 jezikovnih priznanj.

Informacije o projektih, ki so do sedaj prejeli Evropsko jezikovno

priznanje, so dosegljive na spletni strani:

http://europa.eu.int/comm/education/language/label/index.cfm
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Izobraževanje in kultura



Pobude morajo:

• biti razumljive. Vsi z uËenjem jezika povezani elementi (aktivno sodelujoËi v projektu,
metode, gradiva) morajo prispevati k upoπtevanju potreb uËencev in zagotavljati njihovo
uresniËevanje. Spodbuja se ustvarjalna uporaba æe obstojeËih virov za spodbujanje uËenja
jezikov (npr. vkljuËevanje fldomaËih« govorcev, uporaba tujega jezika med pobratenimi
mesti in institucijami, sodelovanje z lokalnimi podjetji).

• prispevati dodano vrednost v nacionalnem okviru in prispevati h kvantitativnem in
kvalitativnem izboljπanju uËenja in pouËevanja jezikov  (to lahko pomeni vkljuËevanje
veË jezikov, πe posebej  manj razπirjenih  in  uporabo primernejπe tehnologije).

• zagotavljati motivacijo in zanimanje za uËenje in pouËevanje jezikov.

• biti izvirne in ustvarjalne ter raziskati uporabo πe neznanih pristopov, primernih za
doloËene ciljne skupine. Kar je inovativno v enem kontekstu, ni nujno tudi v drugem.

• vsebovati evropsko dimenzijo. Upoπtevati morajo jezikovno raznolikost v Evropski uniji
in izkoristiti vse moænosti, ki jih le-ta nudi za razumevanje razliËnih kultur skozi uËenje
jezikov (npr. Ëezmejno sodelovanje) .

• vsebovati takπne inovacije, ki so prenosljive in se lahko uporabljajo  kot strokovne
izkuπnje na podroËju jezika tudi v mednarodnem kontekstu. Inovacije naj se  prilagodi
tudi npr. za uËenje drugih jezikov ali za starostne skupine, ki niso bile prvotno vkljuËene.
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Dodatne informacije o Evropskem jezikovnem priznanju  so dosegljive pri koordinatorki
pobude Evi Jurman, tel: 01 / 586 42 32, el. poπta: eva.jurman@cmepius.si in na spletnih
straneh  www.cmepius.si - Evropsko jezikovno priznanje.  Vabimo vas tudi, da si ogledate
stran Evropske komisije, ki je namenjena razliËnim dejavnostim na podroËju uËenja in
pouËevanja jezikov: http://europa.eu.int/comm/education/languages/index.html


