EURÓPSKA ZNAČKA 2008
(iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov)
a

EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2008
(iniciatíva Európskej komisie pre ocenenie jednotlivcov)

VÝSLEDKY VÝZVY NA PODANIE SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV V ROKU 2008 NA SLOVENSKU
V roku 2008 sa na Slovensku organizoval 7. ročník súťaže Európskej komisie „Európska
značka“ a 4. 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 v apríli 2008, termín na podanie
prihlášok bol 5. jún 2008.
K stanovenému termínu boli podané 3 súťažné návrhy v súťaži EURÓPSKA
ZNAČKA 2008. Dva 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 2008“ jednému súťažnému návrhu:
Súťažný návrh číslo:

EL-SK-2008–001–
85100786
(opis projektu;
certifikát)

Podávateľ

Názov

Cieľový jazyk

Gymnázium V. B.
Nedožerského
Matice Slovenskej 16
971 01 Prievidza

Životné prostredie stavia
mosty, mládež
v európskom dialógu

nemecký

V súťaži „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2008“ bolo podaných 15
nominácií. Návrhy na ocenenie podali základné a stredné školy z celého Slovenska, tri
prihlášky podali asociácie učiteľov cudzích jazykov na Slovensku. Zastúpené boli 4
cudzie jazyky, v prvom rade anglický jazyk (8 nominácií), nemecký (5 nominácií),
francúzsky (3 nominácie) a napokon ruský jazyk (2 nominácie). Šesť prihlášok postúpilo
do druhého kola, to znamená, že nominované osoby boli hodnotené priamo v praxi v ich
organizácii. Konečné rozhodovanie národnej poroty bolo veľmi náročné a zložité. Pri
hodnotení jednotlivých nominácií sa brali do úvahy predovšetkým úspechy

nominovaných osôb v práci so žiakmi / študentmi v triede, ich aktivity na úrovni školy
a aj mimo nej a jednoznačná podpora nominovanej osoby zo strany vedenia školy. Pri
hodnotení zohrali významnú úlohu aj podporné listy od pedagogických kolegov, žiakov,
rodičov a iných zainteresovaných inštitúcií. Národná porota napokon rozhodla udeliť
certifikát „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2008“ piatim nominovaným
osobám.

Meno a priezvisko ocenenej osoby

Cieľový jazyk

Podávateľ nominácie

Mgr. Anna Haverová

anglický

Základná škola
Hurbanova 128/25
916 01 Stará Turá

(certifikát)

Mgr. Ing. Agnesa Kovalčíková

anglický

(certifikát)

PaedDr. Marcela Mokrá

anglický

(certifikát)

Mgr. Katarína Labašová

anglický,
nemecký

(certifikát)

PaedDr. Béla Bartók
(certifikát)

nemecký

Gymnázium
sv. Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3
040 01 Košice
Základná škola
Škultétyho 2326/11
955 01 Topoľčany
Gymnázium
Hubeného 23
834 08 Bratislava
Základná škola
s vyučovacím jazykom
maďarským M. Borsosa
Štefana Majora 8
925 22 Veľké Úľany

Oficiálne vyhlásenie výsledkov oboch súťaží a odovzdanie certifikátov víťazným
organizáciám a jednotlivcom sa uskutočnilo na národnej konferencii s názvom
„Interkultúrny dialóg vo vzdelávacích programoch Európskej únie a Európska
značka 2008“, ktorú organizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania dňa 9. decembra
2008 v hoteli Holiday Inn v Bratislave (program národnej konferencie, vrátane
prezentácií).
Certifikáty „EURÓPSKA ZNAČKA 2008“ a „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA
2008“, spolu s vecnými darmi, odovzdala víťaznej organizácii a jednotlivcom Mgr.
Darina de Jaegher zo Štátneho pedagogického ústavu (poverená ministrom školstva

p. Jánom Mikolajom) a RNDr. Dana Čuláková, predsedníčka národnej poroty
iniciatívy Európska značka na Slovensku. (Fotografie zo slávnostnej ceremónie).
Opis víťazného projektu v súťaži Európska značka, vrátane kontaktov, bude
uverejnený aj na webovej stránke Európskej komisie vo viacerých jazykových verziách:
http://europa.eu.int/comm/education/language/label/index.cfm.
Európske priority súťaže Európska značka na roky 2008 – 2009 vyhlásené Európskou
komisiou:
interkultúrny dialóg,
jazyky a podnikanie.
Podrobný opis európskych priorít: slovenská, anglická, nemecká, francúzska verzia.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, v iniciatíve „Európsky učiteľ jazykov roka 2008“
neboli stanovené žiadne európske a ani národné priority.

Sponzori súťaže v roku 2008:

