EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2012
(iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov)
a

EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2012
(iniciatíva Európskej komisie pre ocenenie jednotlivcov)

VÝSLEDKY VÝZVY NA PODANIE SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV V ROKU 2012 NA SLOVENSKU
V roku 2012 sa na Slovensku organizoval už 11. ročník súťaže Európskej komisie
„Európska značka pre jazyky“ a 8. 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 27. februára 2012, termín na
podanie prihlášok bol 18. apríl 2012.
K stanovenému termínu bolo podaných 5 súťažných návrhov v súťaži EURÓPSKA
ZNAČKA PRE JAZYKY 2012. V tomto roku sa o ocenenie uchádzali 1 základná škola, 2
gymnáziá a dve stredné odborné školy. V prvom kole hodnotenia členovia poroty hodnotili
nominácie len na základe písomnej prihlášky a jej príloh. V tejto fáze boli veľmi pozitívne
hodnotené tri jazykové iniciatívy, 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 2012“:

Súťažný návrh

Podávateľ

Názov

číslo:

Cieľový
jazyk

12510 0991

Gymnázium sv. Edity

(opis

Steinovej

projektu;certifikát)

Charkovská 1
Košice

Predmet Anglická
a americká literatúra ako
prostriedok jazykového

anglický

vzdelávania študentov

anglický
12510 0994
(opis
projektu;certifikát)

fínsky

Stredná odborná škola
Bzinská 11
Nové mesto nad Váhom

Cooler World

francúzsky
nemecký
taliansky
slovenský

V súťaži „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2012“ bolo podaných 12
nominácií, o dve nominácie menej ako minulý rok. Dve nominácie prišli zo základných škôl,
tri z gymnázií, tri zo stredných odborných škôl, dve z asociácií učiteľov cudzích jazykov na
Slovensku, po jednej z ministerstva a jazykovej školy. Ako každý rok, opäť dominoval
anglický jazyk (8 nominácií) a nemecký jazyk (4 nominácie). Francúzsky jazyk bol zastúpený
v dvoch nomináciách a ruský jazyk v jednej nominácii. Niektorí nominovaní učitelia vyučujú
dva cudzie jazyky.
Na základe hodnotenia písomných prihlášok 7 nominácií postúpilo do druhého kola, to
znamená, že nominované osoby boli hodnotené priamo v praxi na škole. Pri hodnotení 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 2012 štyrom nominovaným osobám:

Meno a priezvisko ocenenej osoby

Cieľový jazyk

Podávateľ nominácie

Základná škola Andreja Kmeťa
PaedDr. Miroslava Krnáčová

anglický

(certifikát)

Ul. M. R. Štefánika 34
Levice

Slovenská asociácia učiteľov
francúzštiny
PhDr. Mária Marcelliová

francúzsky

(certifikát)

Hodžova 1, Nitra
a
Spojená škola
Metodova 2, Bratislava

Gymnázium arm. gen. L.
PhDr. Marta Drozdová

nemecký

Svobodu

(certifikát)

anglický

Komenského 4
Humenné

Asociácia rusistov Slovenska
Mgr. Dušan Kazimír, PhD.

ruský

Sedmokráskova 1, Bratislava

(certifikát)

anglický

a

slovenský

Gymnázium
Komenského 13, Lipany

Oficiálne vyhlásenie výsledkov obidvoch súťaží a odovzdanie certifikátov víťazným
organizáciám a oceneným učiteľom cudzích jazykov sa uskutočnilo na slávnostnej
ceremónii „Európska značka pre jazyky 2012 a Európsky učiteľ jazykov roka 2012“ dňa 8.
októbra 2012 v hoteli Mercure Bratislava Centrum na Žabotovej ul. č. 2 v Bratislave.
Ceremónia bola spojená so seminárom „Kreativita vo vyučovaní cudzích jazykov“ (Program
podujatia, vrátane prezentácií).

Certifikáty „EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2012“ a „EURÓPSKY UČITEĽ
JAZYKOV ROKA 2012“, spolu s vecnými darmi, odovzdal oceneným osobne p. Dušan
Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, spolu s PaedDr.
Evou Obžerovou z MŠVVŠ SR, ktorá je predsedníčkou národnej poroty iniciatívy Európska
značka pre jazyky na Slovensku, a PhDr. Denisou Filkornovou, zástupkyňou výkonnej
riaditeľky SAAIC – Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania, a sponzormi
súťaže. (Fotografie zo slávnostnej ceremónie).
Opisy obidvoch víťazných projektov v súťaži Európska značka pre jazyky a mená
ocenených jednotlivcov, vrátane ich kontaktov, budú uverejnené aj na webovej stránke
Európskej komisiehttp://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm .

Sponzori súťaže v roku 2012

