Evropská jazyková cena Label
Hlavním cílem Evropské jazykové ceny LABEL je podpořit nové a výjimečné
aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a
inspirovat ostatní pro implementaci takových aktivit do jazykové výuky.
Historie tohoto evropského ocenění v ČR začíná koncem roku 2001, kdy byla Česká
republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto
programu. V České republice byla realizací programu LABEL pověřena Národní
agentura programu EU SOCRATES a první ocenění bylo udělováno v roce 2002.
Vzhledem k transformaci programu Socrates na Program celoživotního učení (LLP)
je program Label od roku 2007 realizován Národní agenturou pro evropské
vzdělávací programy.
Samotné počátky programu Label a podpory jazykového vzdělávání sahají již do
roku 1995, kdy si Komise EU, v rámci dokumentu "White Paper: Teaching and
learning towards the learning society", vytyčila cíl umožnit a vytvořit podmínky pro to,
aby každý občan země ovládl kromě mateřštiny další dva cizí jazyky. V tomto
kontextu se poprvé objevil návrh vytvořit program, který bude zaměřen na podporu
jazykového vzdělávání.
V roce 2004 v rámci aktivit Evropské komise souvisejících s Akčním plánem na
podporu jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělávání zaznamenala Evropská
jazyková cena LABEL rozšíření o další významnou aktivitu v oblasti jazykového
vzdělávání, kterou představuje individuální ocenění - Evropský učitel jazyků roku.
Toto ocenění bylo udělováno v roce 2005 a 2006. V současné době je do programu
Evropská jazyková cena - LABEL zapojeno 31 evropských zemí.

V roce 2007 byla udělována pouze cena LABEL pro inovační
projekty v oblasti jazykového vzdělávání
Cena label pro inovační projekty v oblasti jazykového vzdělávání
Jedná se o ocenění, které si v rámci programu Evropská jazyková cena Label
ponechává svoji původní podobu, ve které vystupuje v ČR od roku 2002.

Cílem programu je
1.
2.
3.

ocenění a podpora inovačních metod/projektů zaměřených na výuku
a studium cizích jazyků,
propagace nových metod/projektů mezi studenty a učiteli,
snaha motivovat učitele k implementaci těchto metod do procesu učení.

Evropská jazyková cena může být udělena jakékoli instituci/organizaci působící
v oblasti jazykového vzdělávání.
Přihlášen může být jakýkoliv projekt i jiné aktivity spadající do oblasti jazykového
vzdělávání a splňující níže uvedená kritéria.
Program je koordinován Evropskou komisí, avšak je řízen na bázi decentralizované
aktivity.
Evropskou jazykovou cenu udílí Odborná porota programu LABEL na základě kritérií,
která jsou stanovená Evropskou komisí.

Kritéria hodnocení
Kritéria pro hodnocení projektů jsou obecně rozdělena do dvou kategorií. Kromě
obecných kritérií pro hodnocení, jako je inovativnost, kreativita, kvalita, motivace,
přidaná hodnota, možnost převzetí dalšími školami/institucemi a evropská
dimenze, stanovuje každoročně Evropská komise tzv. evropské priority, které určují
tematické zaměření pro daný rok. Tyto evropské priority mohou být doplněny ještě
o priority národní, které stanoví Odborná porota programu Label.

Priority pro rok 2007
Pro rok 2007 byly, na základě doporučení Evropské komise a Národní odborné poroty program Label, stanoveny tyto
priority:

•

počáteční a další vzdělávání učitelů jazyků,

•

studium druhého a dalšího cizího jazyka,

•

využívání Evropského jazykového portfolia.

Nahoru

Odborná porota programu LABEL v ČR
Projekty, které se přihlásí na ocenění Label jsou hodnoceny odbornou porotou na národní úrovni. Členové poroty jsou
odborníky z oboru didaktiky cizích jazyků a dle pravidel Evropské unie byli jmenováni MŠMT ve spolupráci s
Národní agenturou, která byla pověřena odpovědností za tento program ze strany MŠMT. Členové poroty řídí,
organizují a zodpovídají za veškeré aktivity uskutečňované v rámci programu. Porota programu LABEL schvaluje a
vyhodnocuje projekty a

