
Provázání jazykových vzdělávacích 
programů, testů a zkoušek se 
Společným evropským referenčním 
rámcem

www.ecml.at/relang

Společný evropský referenční rámec pro 
jazyky (SERR) Rady Evropy se v posledních 
letech stal účinným nástrojem formování 
politik v oblasti jazykového vzdělávání. 

Úrovně Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky jsou 
akceptovány a využívány ve stále větší 
míře a veřejné orgány, zkušební instituce, 
jazykové školy a katedry na univerzitách po 
celé Evropě usilují o provázání jazykových 
vzdělávacích programů a zkoušek se SERR.

Iniciativa RELANG nabízí všem zúčastněným 
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stranám v členských státech Evropské 
unie a Evropském středisku pro moderní 
jazyky (ECML) školicí aktivity, které jim 
umožní provázat jejich jazykové vzdělávací 
programy, testy a zkoušky se Společným 
evropským referenčním rámcem pro jazyky 
tak, aby byly validní a spravedlivé.

Předkládá také širokou škálu cílených 
modulů, které se nezaměřují pouze na 
vzdělávací programy pro výuku cizích jazyků 
a hodnocení či testování znalosti cizích 
jazyků, ale také na hodnocení osvojování 
cizích jazyků.

.
Podrobnější informace o této iniciativě, nabídce seminářů a možnostech,  

jak se zapojit, naleznete na internetových stránkách: 



Tato iniciativa probíhá v rámci dohody o 
spolupráci mezi Evropským střediskem pro 
moderní jazyky a Evropskou komisí pod 
názvem Inovativní metodiky a hodnocení 
při studiu jazyků.

www.ecml.at/ec-cooperation

Cíle 

Dlouhodobým cílem této iniciativy je, 
aby jazykové testy a zkoušky používané  
v zúčastněných státech zajišťovaly validní 
hodnocení žáků a studentů a aby byly 
jejich výsledky vyjádřeny pomocí validních, 
srozumitelných a všeobecně přijímaných 
úrovní Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Součástí iniciativy je 
několik seminářů na vnitrostátní úrovni, které 
jsou určeny zúčastněným státům a zaměřují 
se na tyto otázky:

•  zásady provázání jazykových 
vzdělávacích programů se Společným 
evropským referenčním rámcem,

•  zásady tvorby testů se zřetelem ke 
Společnému evropskému referenčnímu 
rámci,

•  zásady provázání testů a zkoušek se 
Společným evropským referenčním 
rámcem,

•  praktické tipy a příklady k tvorbě testů 
a postupům pro jejich provázání se 
Společným evropským referenčním 
rámcem,

•  screening stávajících testů a zkoušek se 
zřetelem ke Společnému evropskému 
referenčnímu rámci.

Rovněž budou vypracovány podklady 
uzpůsobené konkrétním potřebám zúčast-
něných států.

Výstupy
• Semináře pro šiřitele na místní  

a regionální úrovni v zúčastněných 
členských státech EU a ECML, které 
nabídnou:

• školicí moduly k provázání jazykových 
vzdělávacích programů se SERR,

•  školicí moduly k tvorbě validních 
jazykových zkoušek provázaných se 
SERR,

•  zprávy o screeningu stávajících testů 
a zkoušek se zřetelem k SERR.

• Podpora šiřitelů na místní a regionální 
úrovni prostřednictvím online platformy 
při tvorbě jazykových testů a zkoušek 
provázaných se SERR

Členové týmu
José Noijons (koordinátor), Nizozemský 
národní institut pro hodnocení ve vzdělávání, 
(dříve) Cito, Nizozemsko

Jana Bérešová, vedoucí katedry, katedra 
anglického jazyka a literatury, Pedagogická 
fakulta, Trnavská univerzita, Slovensko

Gábor Szabó, katedra anglické aplikované 
lingvistiky, Univerzita Pécs, Maďarsko

Evelyne Bérard, bývalá ředitelka střediska 
aplikované lingvistiky na Univerzitě Franche-
Comté, Francie

Rita Juknevičienė, katedra anglické filologie, 
Filologická fakulta, Vilniuská univerzita, Litva

Komu je iniciativa  
určena?
• Tvůrcům vzdělávacích programů,

•  školitelům budoucích i stávajících učitelů,

•  zkoušejícím u jazykových zkoušek a testů,

•  tvůrcům testových položek,

•  školním inspektorům,

•  tvůrcům politik.
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