EURÓPSKA ZNAČKA 2007
(iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov)
a

EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2007
(iniciatíva Európskej komisie pre ocenenie jednotlivcov)

VÝSLEDKY VÝZVY NA PODANIE SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV V ROKU 2007 NA SLOVENSKU
V roku 2007 sa na Slovensku organizoval 6. ročník súťaže Európskej komisie „Európska
značka“ a 3. ročník súťaže zameranej na ocenenie jednotlivcov s názvom „Európsky učiteľ
jazykov roka“.
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlásila výzvu na
podávanie súťažných návrhov a nominácií jednotlivcov vo februári 2007, termín na
podanie súťažných návrhov bol 20. apríl 2007.
K tomuto termínu bolo podaných 6 súťažných návrhov v súťaži EURÓPSKA
ZNAČKA 2007. Štyri súťažné návrhy postúpili do druhého kola, to znamená, že
hodnotenie písomnej prihlášky bolo pozitívne, a preto bolo potrebné urobiť hodnotenie
jazykovej iniciatívy priamo v praxi v príslušnej organizácii. Na základe celkového
hodnotenia prihlásených projektov národná jury rozhodla udeliť certifikát „EURÓPSKA
ZNAČKA 2007“ dvom súťažným návrhom:
Súťažný návrh číslo:

Podávateľ

Názov

Cieľový jazyk

EL/SK/2007–002–
7510-0994
(opis projektu;
certifikát)

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta
Gondova 2
818 01 Bratislava

Vzdelávací program
Slovenčina ako cudzí
jazyk

slovenský (ako cudzí
jazyk)

EL/SK/2007–004–
7510-1009
(opis projektu;
certifikát)

Základná škola
Hrnčiarska ul. 2119/1
961 50 Zvolen

Zvyšovanie kvality
jazykového vyučovania

anglický,
francúzsky, nemecký

V súťaži „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2007“ bolo podaných 28
nominácií. Ich počet sa zvyšuje z roka na rok. Návrhy na ocenenie podali základné
a stredné školy z celého Slovenska, jednu nomináciu navrhlo Mesto Košice. Medzi
jazykmi dominovala angličtina, ktorú vyučujú dve tretiny nominovaných učiteľov.

Osobitosťou bolo nominovanie učiteľky vyučujúcej posunkovú reč. Až 13 prihlášok
postúpilo do druhého kola, t. z. nominované osoby boli hodnotené priamo v praxi v ich
organizácii. Konečné rozhodovanie jury bolo veľmi náročné a zložité, pretože tento rok
bolo podaných viac veľmi hodnotných prihlášok. Národná jury napokon rozhodla udeliť
certifikát „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2007“ piatim nominovaným
osobám:

Súťažný návrh
číslo:

EUJR/SK/2007–
005–7511-0986

Meno a priezvisko ocenenej osoby

Cieľový jazyk

Podávateľ nominácie

Mgr. Eva Benčíková

anglický

Gymnázium
Golianova 68
949 01 Nitra

Mgr. Soňa Püšpökyová

anglický

Základná škola
Tbiliská 4
831 06 Bratislava

Otília Torháňová
z:
Materská škola
Obrancov mieru 20
040 01 Košice

anglický

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Mgr. Zora Broošová

nemecký

Mgr. Mária Juranová

posunková
reč, slovenský

(certifikát)

EUJR/SK/2007–
018–7511-0997
(certifikát)

EUJR/SK/2007–
028–7511-1007
(certifikát)

EUJR/SK/2007–
007–7511-0984
(certifikát)

EUJR/SK/2007–
017–7511-0996
(certifikát)

Stredné odborné učilište
pôšt a telekomunikácií
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica

Základná škola internátna
pre sluchovo postihnutých
Hrdličkova 17
833 20 Bratislava

Oficiálne vyhlásenie výsledkov oboch súťaží a odovzdanie certifikátov víťazným
organizáciám a jednotlivcom sa uskutočnilo na seminári s názvom „Východiská
a perspektívy v jazykovom vzdelávaní a Európska značka“, ktorý organizovala
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná agentúra
Programu celoživotného vzdelávania dňa 25. októbra 2007 v Pálffyho paláci (letné
sídlo) na Zámockej ul. v Bratislave (program seminára, vrátane prezentácií; závery
pracovných skupín).
Certifikáty „EURÓPSKA ZNAČKA 2007“ a „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA
2007“, spolu s vecnými darmi, odovzdala víťazným organizáciám a jednotlivcom Mgr.

Darina de Jaegher zo Štátneho pedagogického ústavu (poverená ministrom školstva
p. Jánom Mikolajom) a PhDr. Helena Hanuljaková, členka národnej jury iniciatívy
Európska značka na Slovensku. (Fotografie zo slávnostnej ceremónie).
Opisy 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 predchádzajúcich rokoch, v iniciatíve „Európsky učiteľ jazykov roka 2007“
neboli stanovené žiadne európske a ani národné priority.

