EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2010
(iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov)
a

EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2010
(iniciatíva Európskej komisie pre ocenenie jednotlivcov)

VÝSLEDKY VÝZVY NA PODANIE SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV V ROKU 2010 NA SLOVENSKU
V roku 2010 sa na Slovensku organizoval 9. ročník súťaže Európskej komisie „Európska
značka pre jazyky“ a 6. 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 dňa 22. marca 2010, termín na podanie
prihlášok bol 3. máj 2010.
K stanovenému termínu bolo podaných 8 súťažných návrhov v súťaži EURÓPSKA
ZNAČKA PRE JAZYKY 2010. Je to rovnaký počet ako minulý rok. Nominácie podali
organizácie z celého Slovenska. O ocenenie sa uchádzali 1 materská škola, 3 základné školy
(jedna z nich je spojená s materskou školou), 1 gymnázium, 2 stredné odborné školy a 1
asociácia učiteľov cudzieho jazyka na Slovensku. V prvom kole hodnotenia členovia poroty
hodnotili nominácie len na základe písomnej prihlášky a jej príloh. V tejto fáze boli veľmi
pozitívne hodnotené tri prihlášky, ktoré postúpili do 2. kola hodnotenia, t.j. hodnotenia priamo
na škole. Národná porota súťaže sa napokon rozhodla udeliť dva certifikáty EURÓPSKA
ZNAČKA PRE JAZYKY 2010“:

Súťažný návrh

Podávateľ

Názov

105100705

Súkromná základná škola

Progresívne prístupy vo

(opis

Starozagorská 8

výučbe cudzích jazykov

projektu;certifikát)

040 23 Košice

105100699

Stredná odborná škola

Partnerstvo medzi

(opis

obchodu a služieb

školami Prievidza -

projektu;certifikát)

Nábrežie J. Kalinčiaka 1

Hartberg

Cieľový jazyk

číslo:

anglický

nemecký

971 01 Prievidza

V súťaži „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2010“ bolo podaných 7 nominácií. Je
to podstatne menej ako minulý rok. V tomto roku učiteľov cudzích jazykov na ocenenie
navrhli 1 základná škola, 1 spojená škola internátna, 2 gymnáziá, 1 stredná odborná škola a 2
firmy. Zastúpené boli 4 cudzie jazyky, v prvom rade anglický jazyk (4 nominácie), nemecký
(1 nominácia), španielsky (1 nominácia) a slovenský – posunková reč (1 nominácia).
Dve prihlášky boli vyradené z hodnotenia hneď na začiatku hodnotiaceho procesu, pretože
neobsahovali požadované referencie, ktoré boli povinnou súčasťou nominácií. Na základe
hodnotenia písomných prihlášok 3 nominácie postúpili 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. Vzhľadom na počet podaných prihlášok sa porota rozhodla udeliť
certifikát „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2010 len jednej nominovanej osobe:

Meno a priezvisko ocenenej osoby

Cieľový jazyk

Podávateľ nominácie

Gymnázium Jozefa
Mgr. Ivana Zemiaková

anglický

(certifikát)

Miloslava Hurbana
17. novembra 1296
022 01 Čadca

Oficiálne vyhlásenie výsledkov obidvoch súťaží a odovzdanie certifikátov víťazným
organizáciám a ocenenej učiteľke sa uskutočnilo počas osláv Európskeho dňa jazykov (26.
september), na slávnostnej ceremónii dňa 24. septembra 2010 v Mozartovej sieni Rakúskeho
veľvyslanectva

na

Ventúrskej

ulici

v Bratislave. (Program

slávnostnej

ceremónie, vrátane prezentácií).
Certifikáty „EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2010“ a „EURÓPSKY UČITEĽ
JAZYKOV ROKA 2010“, spolu s vecnými darmi, odovzdal oceneným z poverenia ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Miroslav Siváček, vedúci
služobného úradu MŠVVŠ SR, spolu sRNDr. Danou Čulákovou, riaditeľkou Odboru
gymnázií MŠVVŠ SR a predsedníčkou národnej poroty iniciatívy Európska značka na
Slovensku, a PhDr. Denisou Filkornovou, zástupkyňou výkonnej riaditeľky SAAIC –
Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania. (Fotografie zo slávnostnej
ceremónie).
Opisy obidvoch víťazných projektov v súťaži Európska značka pre jazyky, vrátane
kontaktov, budú uverejnené aj na webovej stránke Európskej komisie vo viacerých
jazykových
verziách:http://ec.europa.eu/education/languages/european-languagelabel/index_en.htm .

Sponzori súťaže v roku 2010

