EURÓPSKA ZNAČKA 2009
(iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov)
a

EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2009
(iniciatíva Európskej komisie pre ocenenie jednotlivcov)

VÝSLEDKY VÝZVY NA PODANIE SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV V ROKU 2009 NA SLOVENSKU
V roku 2009 sa na Slovensku organizoval 8. ročník súťaže Európskej komisie „Európska
značka“ a 5. 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 marci 2009, termín na podanie
prihlášok bol 15. máj 2009.
K stanovenému termínu bolo podaných 8 súťažných návrhov v súťaži EURÓPSKA
ZNAČKA 2009: dva zo základných škôl, dva z gymnázií, dva zo stredných odborných
škôl a dva z jazykových škôl. Len jeden súťažný návrh postúpil do druhého kola, to
znamená, že hodnotenie písomnej prihlášky bolo pozitívne, a preto bolo potrebné urobiť
hodnotenie jazykovej iniciatívy priamo v praxi, t.j. na príslušnej škole. Aj toto hodnotenie
bolo veľmi kladné, národná jury rozhodla udeliť certifikát „EURÓPSKA ZNAČKA
2009“ súťažnému návrhu:
Súťažný návrh
číslo:

Podávateľ

Názov

Cieľový jazyk

EL-SK-2009–
95100700

Gymnázium
Okružná 2429
960 01 Zvolen

Zvolen v Dortmunde

nemecký
a anglický

(opis projektu;
certifikát)

V súťaži „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2009“ bolo podaných 17
nominácií. Najviac návrhov podali základné školy - 6 nominácií, gymnáziá a stredné
odborné školy po 5 nomináciách a 1 návrh prišiel z jazykovej školy. Jednu nomináciu
spolu so strednou školou podala aj asociácia učiteľov cudzích jazykov na Slovensku.
Zastúpené boli 4 cudzie jazyky, v prvom rade anglický jazyk (13 nominácií), nemecký (2
nominácie), ruský (2 nominácie) a napokon francúzsky jazyk (1 nominácia).

Tri prihlášky boli vyradené z hodnotenia hneď na začiatku hodnotiaceho procesu, pretože
neobsahovali požadované referencie, ktoré boli povinnou súčasťou nominácií. Na základe
hodnotenia písomných prihlášok 8 nominácií postúpilo do druhého kola, to znamená,
že nominované osoby boli hodnotené priamo v praxi na škole. 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, jednoznačná
podpora nominovanej osoby zo strany vedenia školy a počet a kvalita referencií od iných
organizácií, resp. osôb. Konečné rozhodovanie národnej poroty bolo veľmi náročné
a zložité. Napokon sa rozhodla udeliť certifikát „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV
ROKA 2009 piatim nominovaným osobám:

Meno a priezvisko ocenenej osoby

Cieľový jazyk

PhDr. Mária Fabuľová
(certifikát)

anglický

PaedDr. Eva Radótzyová
(certifikát)

anglický

Ing. Tatiana Škodová
(certifikát)

anglický

PaedDr. Marta Kluvancová
(certifikát)

nemecký

Mgr. Anna Petričková
(certifikát)

ruský

Podávateľ nominácie
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
1. mája 2
911 35 Trenčín
Gymnázium
Pavla Jozefa Šafárika
Akademika Hronca 1
048 01 Rožňava
Obchodná akadémia
Tehelná 4
920 01 Hlohovec
Stredná priemyselná škola
stavebná – Építöipari
Szakközépiskola
Konkolyho 8
947 01 Hurbanovo
Asociácia rusistov Slovenska
Ulica 17. novembra 1
080 78 Prešov
a
Stredná priemyselná škola
Komenského 5
085 42 Bardejov

Oficiálne vyhlásenie výsledkov oboch súťaží a odovzdanie certifikátov víťazným
organizáciám a jednotlivcom sa uskutočnilo počas osláv Európskeho dňa jazykov (26.
september) – na slávnostnej ceremónii dňa 25. septembra 2009 v Mozartovej sieni
Rakúskeho veľvyslanectva na Ventúrskej ulici v Bratislave (program slávnostnej
ceremónie, vrátane prezentácií).
Certifikáty „EURÓPSKA ZNAČKA 2009“ a „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA
2009“, spolu s vecnými darmi, odovzdali víťaznej organizácii a jednotlivcom RNDr.

Dana Čuláková, poverená ministrom školstva Slovenskej republiky a predsedníčka
národnej poroty iniciatívy Európska značka na Slovensku, a Mgr. Irena Fonodová,
výkonná riaditeľka SAAIC – Národnej agentúry Programu celoživotného
vzdelávania (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://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_en.htm .

Sponzori súťaže v roku 2009:

