EUROPEAN LANGUAGE LABEL

PRZYDATNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

European Language Label to konkurs przeznaczony dla instytucji i nauczycieli,
którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań metodycznych, tworzą własne materiały dydaktyczne oraz realizują projekty wykraczające poza program nauczania. Nagrodą w konkursie jest prestiżowy europejski
certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE
jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze inicjatywy z zakresu edukacji językowej.

ec.europa.eu/languages Informacje o działaniach promujących
wielojęzyczność w Unii Europejskiej.

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych, zajmujących
się kształceniem językowym i realizujących projekty edukacyjne o charakterze
językowym.
Termin nadsyłania formularzy upływa w kwietniu każdego roku. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie ell.org.pl

ERASMUS+ ONLINE LINGUISTIC SUPPORT
Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) jest platformą internetową, umożliwiającą ocenę kompetencji językowych oraz doskonalenie znajomości języków obcych
w programie Erasmus+. Użytkownikami OLS są osoby, które wyjeżdżają za granicę
na co najmniej dwa miesiące studiów, praktyki/stażu lub wolontariatu europejskiego. Więcej informacji: erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support
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 acea.ec.europa.eu/erasmus-plus Informacje o akcjach programu
e
Erasmus+ zarządzanych na poziomie centralnym przez Komisję
Europejską.
 uropass.org.pl Informacje dotyczące możliwości wykorzystania
e
dokumentów wchodzących w skład Inicjatywy Komisji Europejskiej
– Europass (Paszport Językowy oraz CV).
 outhpass.eu/en/youthpass Informacje dotyczące Youthpass
y
– narzędzia służącego uczestnikom projektów realizowanych w ramach
programu Erasmus+ Młodzież do opisania ich dokonań i efektów nauki.
jows.pl Czasopismo „Języki Obce w Szkole” prezentujące artykuły
dotyczące najnowszych trendów w glottodydaktyce oraz inicjatyw
europejskich w zakresie nauki języków obcych.
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ERASMUS+ DLA JĘZYKOWCÓW
Erasmus+ to europejski program, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2014–2020.
Oferuje on wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji
i szkoleń oraz młodzieży i sportu. Erasmus+ umożliwia milionom studentów, nauczycieli
i wolontariuszy naukę i pracę poza granicami swojego kraju, a co za tym idzie – doskonalenie
znajomości języków obcych.
Nauczyciele i wykładowcy języków obcych oraz młodzież, chcąca uczyć się języków, mogą
brać udział w projektach przewidzianych dla właściwego sektora edukacji w ramach akcji 1.
programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna obejmującej działania związane z wyjazdami
w celach edukacyjnych oraz w akcji 2. programu Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk, mającej na celu promocję i wsparcie międzynarodowej współpracy
instytucji edukacyjnych.

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+?
Szczegółowe informacje o zasadach funkcjonowania programu Erasmus+ oraz ubiegania się o grant na realizację projektu lub udział w szkoleniach znajdują się na stronie
internetowej: erasmusplus.org.pl.
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CO OFERUJE ERASMUS+ W RAMACH AKCJI 1.
Mobilność edukacyjna?

CO OFERUJE ERASMUS+ W RAMACH AKCJI 2.
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk?

Celem akcji 1. programu Erasmus+ jest zwiększenie międzynarodowej mobilności edukacyjnej
poprzez wsparcie, trwających od 2 dni do 2 miesięcy, wyjazdów mających na celu nauczanie,
uczenie się lub udział w szkoleniach.

W ramach akcji 2. wspierana jest międzynarodowa współpraca instytucji edukacyjnych (w tym
również współpraca międzysektorowa), trwająca od 2 do 3 lat.

Nauczyciele i wykładowcy języków obcych z poszczególnych sektorów edukacji
mogą brać udział w następujących typach działań w ramach projektów akcji 1.:
—p
 rowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole, uczelni wyższej, instytucji
z sektora edukacji dorosłych i w innych instytucjach partnerskich;
— job shadowing (obserwacja pracy) w zagranicznej szkole, uczelni, instytucji
z sektora edukacji dorosłych i w innych instytucjach partnerskich;
—u
 czestnictwo w zagranicznych kursach metodycznych i językowych;
— p
 raktyki zawodowe.
Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą mogą brać udział w następujących
typach działań w ramach projektów akcji 1.:

W każdym sektorze edukacji wspierane są projekty związane z nauczaniem
i uczeniem się języków obcych, takie jak np.:
— wypracowanie innowacyjnych metod nauczania i oceny, programów
oraz materiałów dydaktycznych;
— badania naukowe oraz inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości oparte
na wykorzystaniu języków obcych;
— rozwijanie, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod nauki języków obcych;
— uznawanie i walidacja wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych nabytych
w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej;
— wspieranie współpracy między instytucjami zajmującymi się edukacją językową
a przedsiębiorstwami, samorządami i organizacjami pozarządowymi;
— prowadzenie zajęć w instytucjach partnerskich oraz organizacja wspólnych szkoleń.

—w
 ymiany młodzieżowe połączone z animacją językową;
—w
 yjazdy na wolontariat;
—u
 czestnictwo w zagranicznych kursach metodycznych i językowych.
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