
 
 

 

 

 

Evropská jazyková cena Label 2021 
 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ  
PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY  

V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

Evropská jazyková cena Label je decentralizovanou aktivitou Evropské komise, která podporuje kvalitní 
inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání a zajišťuje jejich větší publicitu, inspiruje další 
učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomáhá jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové 
výuky a celkově zvyšuje zájem o oblast jazykového vzdělávání. Na národní úrovni Evropskou jazykovou 
cenu Label administruje Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

Evropskou jazykovou cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti 
jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými 
výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou 
získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.  

 
Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále 
alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. 

 
Evropské a národní priority 2021: 
 

1. Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií 

Doporučení Rady ke komplexnímu přístupu k výuce a studiu jazyků klade důraz na význam digitálních 
nástrojů - jako jsou například MOOC (masivní otevřené online kurzy), aktivity profesního rozvoje v 
rámci aktivity eTwinning a Teacher Academy na portálu School Education Gateway - pro výuku jazyků 
a profesní rozvoj učitelů. 

Potenciál digitálních nástrojů by mohl být plně využit ke zlepšení studia jazyků, jejich výuky a 
hodnocení v oblasti celoživotního vzdělávání. Technologie mohou výrazně podpořit rozšíření nabídky 
jazyků a mohou pomoci ve studiu těch jazyků, které se na školách běžně nevyučují. Rozvoj kritického 
myšlení a mediální gramotnosti spojené s vhodným a bezpečným využitím technologií může být 
v tomto kontextu zásadní součástí výuky. 



 
 

 

 

Ve společnosti, která se stává stále více mobilní a digitální, je potřeba hledat nové způsoby výuky. 
Význam digitálních technologií ještě více zdůraznila pandemie Covid-19 v roce 2020, při níž se všechny 
typy škol a vzdělávacích organizací po celém světě musely spoléhat na digitální metody výuky mnohem 
více než kdy dříve.  Je pravděpodobné, že kombinovaná výuka se stane nedílnou součástí vzdělávacího 
procesu. Rozvoj v oblasti digitálních technologií také nabízí možnosti pro učení se více jazykům i mimo 
třídy a školní osnovy.  

Integrovaná výuka odborných předmětů a cizího jazyka (CLIL) a využití online nástrojů pro výuku jazyků 
zvyšuje motivaci k učení u různých typů studentů.  Pro učitele jazyků z celé Evropy, kteří oproti 
vyučujícím ostatních předmětů lépe využívají online zdroje, může být přínosem pokračující profesní 
rozvoj v oblasti zlepšování digitálních kompetencí a poznávání nových výukových metod a technologií, 
které mohou jejich výuku podpořit.  

 
2. Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství 

Podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství je jedním ze strategických cílů v oblasti 
vzdělávání na úrovni EU. Úspěch ve škole pro všechny je součástí vize o budoucnosti vzdělávání, která 
povede směrem k fungujícímu Evropskému vzdělávacímu prostoru. To zahrnuje také podporu 
mnohojazyčnosti dětí s důrazem na to, že jejich kompetence v jiných jazycích, než je jazyk výuky, jsou 
brány jako přínos, a ne jako nedostatek.  

Projekty Evropské jazykové ceny Label by se měly zaměřit na to, jakým způsobem může výuka jazyků 
v perspektivě celoživotního učení podporovat aktivní občanství a etiku, rozvíjet sociální a mezikulturní 
kompetence, kritické myšlení a mediální gramotnost. Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou 
Label by se měly zaměřovat na možnosti zapojení do demokratického života, sociální a občanské 
angažovanosti prostřednictvím formálních i neformálních vzdělávacích aktivit na všech úrovních 
celoživotního vzdělávání, zvýšení povědomí o Evropské unii se zaměřením na společné evropské 
hodnoty, princip jednoty a diverzity a také na téma sociálního, kulturního a historického dědictví.   

Tato priorita může být také součástí projektů, které se věnují propagaci „jazykového uvědomění“ ve 
školách a odborných vzdělávacích institucích, tak, jak je specifikováno v příloze Doporučení Rady ke 
komplexnímu přístupu k výuce a studiu jazyků. Jazykové kompetence v jazyce výuky i v dalších jazycích 
jsou klíčové pro zapojení do demokratického života a aktivního občanství. Kulturní a jazyková diverzita 
ve školách a ve společnosti může vést k zajímavému a dynamickému studijnímu prostředí, ve kterém 
se mohou rozvíjet různé jazyky a vzájemně se obohacovat.  

 
 
 



 
 

 

 

3. Profesní rozvoj učitelů jazyků 

Koncept Evropského vzdělávacího prostoru si stanovil za cíl zpřístupnit mobility všem a propagovat 
inovativní a inkluzivní vzdělávací systémy. Učitelé – a jejich příprava a pokračující profesní rozvoj 
v rámci celé kariéry – jsou klíčovou skupinou pro dosažení těchto cílů. 

Mezinárodní mobilita podporuje rozvoj kompetencí učitelů i budoucích učitelů a zvyšuje atraktivitu 
této profese. Učitelé také hrají klíčovou roli v internacionalizaci škol. Mobility a spolupráce se školami 
v ostatních zemích jim mohou dodat motivaci, kontakty a mezinárodní zkušenosti nutné pro to, aby se 
Evropský vzdělávací prostor stal realitou ve školách.  

Evropská jazyková cena Label k tomuto může přispět například v těchto oblastech: 

 Představení příkladů dobré praxe posilujících povědomí o důležitosti mobilit učitelů jazyků. 
Mezinárodní mobility budoucích učitelů v průběhu studia nejsou příliš běžné a jejich rozsah je 
v jednotlivých zemích různý.  

 Síťování institucí, které se věnují vzdělání budoucích učitelů a poskytovatelů dalšího profesního 
rozvoje, kteří se věnují tématům jako je efektivní využívání digitálních nástrojů a online 
způsobů výuky, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, výuka v mnohojazyčných třídách, 
nebo vytváření inkluzivních škol. 

 Prezentace způsobů, jakými lze zlepšit kompetence a kariérní příležitosti pro učitele jazyků, 
diverzifikovat možnosti kariérního rozvoje a napomáhat formálnímu uznávání různých forem 
profesního rozvoje, včetně kompetencí získaných v jiných kontextech nebo v zahraničí.  

 
Obecná kritéria: 
 

 Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu  
by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby cílových skupin a vycházely jim vstříc. 

 Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné 
zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita“ se může týkat 
projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco 
„kvalita“ se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.  

 Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností.  

 Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích 
jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.  



 
 

 

 

 Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové 
rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím mezinárodní spolupráce. 
Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi 
kulturami.  

 Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty 
v institucích v ČR nebo v zahraničí.  

 
Formální kritéria: 
 
Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky.  Nedílnou součástí 
přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Termín pro zasílání přihlášek je do 30. 4. 2021 
(rozhoduje datum odeslání e-mailu). Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace 
odpovídající kritériím a prioritám výše uvedeným.  

 
Způsobilost žadatelů: 
 
Žadatelé o Evropskou jazykovou cenu Label musí obecně splňovat následující kritéria: 

 být institucí, která má právní statut, působí na území ČR a pracuje v oblasti jazykového 
vzdělávání; 

 realizovat projekty, které podporují rozvoj jazykového vzdělávání. 

 
Předložení přihlášky: 
 
Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 4. 2021 elektronicky na adresu 
label@dzs.cz.  

Formulář přihlášky, formulář Potvrzení statutárního zástupce, podrobné informace k předložení 
přihlášky a další informace o programu Label je možné získat na adrese:  

https://www.dzs.cz/program/evropska-jazykova-cena-label 

Po uzavření výzvy pro předkládání přihlášek bude na webových stránkách výše zveřejněn seznam 
přihlášených institucí a projektů.  

 
 



 
 

 

 

 
Hodnocení přihlášek: 
 
Předložené přihlášky na ocenění Evropskou jazykovou cenou Label hodnotí zkušení odborníci z oblasti 
jazykového vzdělávání. Jsou mezi nimi zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Domu 
zahraniční spolupráce, evropských kulturních institutů a další. 
 
Předložené přihlášky na ocenění Evropskou jazykovou cenou Label budou hodnoceny  
ve dvou kolech. V prvním kole hodnocení členové odborné poroty posuzují splnění výše uvedených 
kritérií a priorit. Vybrané návrhy pak postoupí do druhého kola hodnocení,  
ve kterém budou mít zástupci projektů možnost představit svůj projekt členům odborné poroty. Druhé 
kolo proběhne v první polovině června 2021. O účasti ve druhém kole budou koordinátoři informováni 
e-mailem. Odborná porota poté rozhodne o udělení Evropské jazykové ceny Label.  

Žadatel o Evropskou jazykovou cenu Label není oprávněn nárokovat si udělení ocenění Evropská 
jazyková cena Label, pokud se odborná porota rozhodne tuto cenu neudělit. Na ocenění Evropská 
jazyková cena Label není právní nárok. 

Konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách: 

https://www.dzs.cz/program/evropska-jazykova-cena-label 
 
DZS si vyhrazuje právo na zveřejnění základních informací o oceněných projektech.  

 
Kontakt: 
 
Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu label@dzs.cz.  

                                                


