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Co je EJCL ?
• ocenění udělované inovativním postupům –
projektům v oblasti jazykové výuky
Kdo se může zapojit?
• školy, neziskové organizace, knihovny a další
organizace s působností v oblasti jazykového
vzdělávání
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Jak to vlastně začalo…
EU

ČR

rok 1995 - „White Paper:
Teaching and Learning
towards the learning society“
(každý občan EU by měl znát
alespoň dva cizí jazyky)

EJCL udělována od roku
2002 pod záštitou MŠMT

Cíl
podpora kvalitních inovativních projektů z
oblasti jazykového vzdělávání (publicita,
inspirace, motivace)

EJCL v České republice
17
ročníků
112 oceněných
projektů
4 MŠ, 40 ZŠ, 35 SŠ,
33 dalších institucí
+ 32 oceněných učitelů jazyků
(6 ročníků v rozmezí let 2005 – 2013)
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Obecná kritéria
Projekt by měl:
• být ve svém přístupu komplexní;
• nabízet přidanou hodnotu (kvalita / kvantita);
• studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich
jazykových dovedností;
• být originální a tvůrčí;
• klást důraz na evropské principy (rozmanitost,
porozumění mezi kulturami);
• být přenositelný a představovat případný zdroj
inspirace.

Průběh jednoho ročníku
setkání poroty a určení
priorit pro daný ročník

• dvě evropské priority
• dvě navržené odbornou porotou

Výzva k předkládání návrhů
+

předkládání přihlášek

hodnocení
přihlášek

• 1. kolo (odborná porota)
• 2. kolo (prezentace projektů)

Vyhlášení a
předání ocenění
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Přihláška

Základní informace
organizace + kontaktní osoba projektu
představení organizace
název projektu
doba trvání
cílová skupina
jazyk / jazyky
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 Popis projektu v českém jazyce v rozsahu
nejvýše 2A4:
• Neopomeňte:
• a) stanovení a dosažení cílů projektu
• b) v čem spatřujete inovativnost projektu

 Dosavadní konkrétní výsledky projektu.

Udržitelnost výsledků projektu, možnosti
využití vašeho projektu, další plány.
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Nezapomeňte na…
 Odkaz na výstupy!
Soulad projektu s prioritami pro daný rok!
PODAT PŘIHLÁŠKU!!!

Děkujeme za pozornost
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz
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