EURÓPSKA ZNAČKA 2006
(iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov)
a

EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2006
(iniciatíva Európskej komisie pre ocenenie jednotlivcov)

VÝSLEDKY VÝZVY NA PODANIE SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV V ROKU 2006 NA SLOVENSKU
V roku 2006 sa na Slovensku organizoval už 5. ročník súťaže Európskej komisie
„Európska značka 2006“ a 2. ročník súťaže zameranej na ocenenie jednotlivcov s názvom
„Európsky učiteľ jazykov roka 2006“.
SAAIC-Národná agentúra programu Leonardo da Vinci vyhlásila výzvu na podávanie
súťažných návrhov a nominácií jednotlivcov v apríli 2006, termín na podanie súťažných
návrhov bol 16. jún 2006.
K stanovenému termínu bolo v súťaži „Európska značka 2006“ podaných 7 súťažných
návrhov (1x materská škola, 2x základná škola, 3x stredná škola a 1x iná vzdelávacia
organizácia). Národná jury súťaže hodnotila podané projekty od 26. júna do 17. októbra
2006. Štyri z podaných projektov boli hodnotené aj priamo v praxi, t. j. priamo
v organizácii podávateľa súťažného návrhu. Národná jury sa rozhodla oceniť certifikátom
„Európska značka 2006“ tieto dva súťažné návrhy:
Súťažný návrh číslo:

Podávateľ

Názov/ priorita

Cieľový jazyk
anglický

EL/SK/2006 – 001
(opis projektu;
certifikát)

Pedagogická a sociálna
akadémia Bratislava
Bullova 2
844 20 Bratislava 42

Umenie búra hranice medzi
ľuďmi

EL/SK/2006– 004
(opis projektu;
certifikát)

Obchodná akadémia Stará
Ľubovňa
Jarmočná 132
064 01 Stará Ľubovňa

Zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov pre trh práce

anglický, nemecký

V súťaži „Európsky učiteľ jazykov roka 2006“ bolo podaných 24 nominácií na ocenenie,
z toho 4 zo základných škôl, 6 z gymnázií, 5 zo stredných odborných škôl, 1 z vysokej
školy, 3 z asociácií učiteľov cudzích jazykov na Slovensku, 2 z metodicko-pedagogického
centra, 2 z Mesta Pezinok, Mestského úradu a 1 z regionálneho združenia. Desať nominácií
postúpilo do užšieho kola, v ktorom boli nominované osoby hodnotené priamo

v organizáciách. Certifikát „Európsky učiteľ jazykov roka 2006“ získalo napokon 5
učiteľov cudzích jazykov:
Súťažný návrh
číslo:

Meno a priezvisko ocenenej osoby

Cieľový jazyk

EUJR/SK/2006 – 021
(certifikát)

Mgr. Mária Kočanová

anglický

EUJR/SK/2006 – 019
(certifikát)

Mgr. Katarína Kočišová

anglický

EUJR/SK/2006 – 008
(certifikát)

Mgr. Alexandra Olejárová
z: Gymnázium J. Papánka
Vazovova 6
Bratislava

EUJR/SK/2006 – 018
(certifikát)

PhDr. Marta Ondačková

nemecký

Gymnázium
Golianova 68
949 01 Nitra

EUJR/SK/2006 – 012
(certifikát)

Nelli Veselá

ruský

Gymnázium
Ul. J. Kollára 2
965 01 Žiar nad Hronom

nemecký

Podávateľ nominácie

Gymnázium Federica
Garcíu Lorcu
Hronská ul. 3
821 07 Bratislava
Základná škola
Komenského 6
053 61 Spišské Vlachy
Spoločnosť učiteľov
nemeckého jazyka
a germanistov Slovenska
Tomášikova 4
820 09 Bratislava

Oficiálne vyhlásenie výsledkov oboch súťaží a odovzdanie certifikátov víťazným
organizáciám a jednotlivcom sa uskutočnilo na konferencii s názvom „Vzdelávanie pre
spoločnú Európu“, ktorú organizovala Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu dňa 21. novembra 2006 v hoteli Holiday Inn v Bratislave.
Súčasťou tejto konferencie bol aj osobitný workshop zameraný na jazykové vzdelávanie
(program konferencie, prezentácie a závery jednotlivých workshopov).
Certifikáty „EURÓPSKA ZNAČKA 2006“ a „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA
2006“ spolu s vecnými darmi odovzdal víťazným organizáciám a jednotlivcom osobne p.
Jozef Habánik, štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a PhDr.
Danica Bakossová, predsedníčka národnej jury iniciatívy Európska značka na
Slovensku. (Fotografie zo slávnostnej ceremónie).
Popisy víťazných projektov v súťaži Európska značka, vrátane kontaktov, budú
uverejnené aj na www stránke Európskej komisie vo viacerých jazykových verziách:
http://europa.eu.int/comm/education/language/label/index.cfm

Európske priority súťaže na roky 2006 – 2007 vyhlásené Európskou komisiou pre
súťaž Európska značka:
pregraduálne, postgraduálne a ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov,
rôznorodosť v ponuke cudzích jazykov.
(Detailný opis priorít)
Podobne ako v minulom roku, v iniciatíve „Európsky učiteľ jazykov roka“ neboli
stanovené žiadne európske a ani národné priority.

Sponzori súťaže v roku 2006:

