EUROPEAN LABEL 2004
EURÓPSKA ZNAČKA 2004
Iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov v oblasti výučby cudzích
jazykov

VÝSLEDKY VÝZVY NA PODANIE SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV V ROKU 2004 NA SLOVENSKU
Európska komisia vyhlásila na rok 2004 prioritu súťaže „Jazykové vzdelávanie dospelých
ako súčasť vzdelávania dospelých, resp. ich ďalšieho odborného vzdelávania
a prípravy“.
Stanovenie tejto priority vyplynulo z odporúčaní Akčného plánu na podporu jazykovej
prípravy a jazykovej diverzity na roky 2004 – 2006 a z diskusie jazykových expertov z
pracovnej skupiny Európskej komisie, ktorá bola vytvorená pre napĺňanie strategického cieľa:
Rozšírenie vyučovania cudzích jazykov. Európska komisia vychádzala taktiež zo skutočnosti,
že hoci je jazyková príprava dospelých pomerne rozšírená, dobré skúsenosti v tejto oblasti nie
sú doteraz dostatočne známe. Súvisí to aj s tým, že jazykovú prípravu dospelých zabezpečuje
široká škála rôznorodých organizácií (vnútropodniková príprava, neformálne školy pre
vzdelávanie dospelých, rôzne formy dištančného vzdelávania, neformálne vzdelávanie v
asociáciách, atď.), a to často na decentralizovanej úrovni a prostredníctvom samostatných
sietí. Priorita stanovená na rok 2004 tak mala pomôcť pri identifikácii dobrých skúseností v
oblasti jazykovej prípravy dospelých a motivovať zodpovedných predstaviteľov na miestnej,
regionálnej a národnej úrovni k tomu, aby podporovali dospelých vo výučbe cudzích jazykov
všetkými možnými prostriedkami. Toto úsilie malo zároveň dopĺňať aktivity členských štátov
Európskej únie pri dosahovaní strategického cieľa v oblasti jazykovej prípravy a malo viesť k
lepšiemu zosieťovaniu inovačných jazykových projektov v oblasti vzdelávania dospelých na
národnej a európskej úrovni.
Výzva na podávanie súťažných návrhov bola na Slovensku vyhlásená vo februári
2004.Konečný termín na podanie súťažných návrhov bol 15. máj 2004. Stanovenie
termínu na podanie súťažných návrhov ovplyvnilo aj odporúčanie Európskej komisie, aby sa
vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie certifikátov víťazným projektom uskutočnilo pri
príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. september každého roku).
K termínu 15. máj 2004 bolo podaných 6 súťažných návrhov (2x stredná škola, 1x
univerzita, 3x jazyková škola). Národná jury súťaže hodnotila podané projekty od 3. júna do
2. septembra 2004. Tri z podaných projektov boli hodnotené aj priamo v praxi, t.j. priamo
v organizácii podávateľa súťažného návrhu.
Na základe hodnotenia sa národná jury rozhodla, že v roku 2004 udelí certifikátEURÓPSKA
ZNAČKA 2004 dvom súťažným návrhom. Ide o tieto projekty:
1. Podávateľ: Obchodná akadémia, Dlhá 256, Senica
Názov projektu: IN MEDIA STAT EUROPA
Popis projektu: anglická verzia, slovenská verzia; certifikát

2. Podávateľ: Pedagogická fakulta univerzity Mateja Bela, Ružová 13, Banská
Bystrica
Názov projektu: Odborné jazykové vzdelávanie nefilologických učiteľov MŠ, ZŠ
a SŠ
Popis projektu: anglická verzia, slovenská verzia; certifikát
Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie certifikátov víťazným organizáciám sa
uskutočnilo na slávnostnej ceremónii dňa 14. októbra 2004 v Bratislave, Hradnej
vinárni. Slávnostná ceremónia súťaže sa konala spoločne s recepciou účastníkov
medzinárodnej
konferencie
TRANSFAIR
(web
stránka
konferencie:http://www.saaic.sk/transfair/index.html), ktorú Národná agentúra programu
Leonardo da Vinci na Slovensku organizovala v spolupráci s národnými agentúrami z Českej
republiky, Nórskeho kráľovstva, Veľkej Británie a Portugalska. Na tomto spoločnom podujatí
sa zúčastnilo cca 200 účastníkov (150 účastníkov medzinárodnej konferencie a 50 účastníkov
za Európsku značku). Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia z Európskej komisie, CEDEFOPu
a 17 európskych krajín.
Certifikáty EURÓPSKA ZNAČKA 2004 spolu s vecnými darmi odovzdal víťazným
organizáciám p. Ján Figeľ, dezignovaný komisár Európskej komisie pre vzdelávanie,
prípravu, kultúru a multilingvalizmus, p. Martin Fronc, minister školstva Slovenskej
republiky, a Dr. Helena Hanuljaková, členka národnej jury iniciatívy Európska
značka. (Foto1 , Foto2 zo slávnostnej ceremónie)
Popisy víťazných projektov, vrátane kontaktov, budú uverejnené aj na www stránke
Európskej
komisie: http://europa.eu.int/comm/education/language/label/index.cfm vo
viacerých jazykových verziách.
Európska komisia už navrhla európske priority súťaže EURÓPSKA ZNAČKA pre rok
2005:



skoré jazykové vzdelávanie aspoň v dvoch cudzích jazykoch;
jazykovo a obsahovo integrované vyučovanie (CLIL – content and langauge
integrated learning).

Podrobné informácie, podmienky a formuláre budú zverejnené na národnej stránke súťaže
začiatkom roka 2005.

