VÝZVA 2016
NA PREDLOŽENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

~
VÝSLEDKY VÝBERU
V roku 2016 prebiehal na Slovensku už 14. ročník súťaže Európska značka pre jazyky iniciatívy Európskej komisie zameranej na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích
jazykov.
SAAIC - Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu zverejnila v máji Výzvu na predloženie súťažných návrhov pre rok 2016. Termín
na predkladanie prihlášok bol stanovený na 30. jún 2016 do 24:00 hodiny SEČ (prihlášky spolu
s prílohami sa posielali iba elektronicky).
K stanovenému termínu bolo podaných celkom 22 projektov (viď príloha 1), ktoré
predložili zástupcovia nasledujúcich typov škôl a organizácií: 9 stredných odborných škôl,
6 gymnázií, 3 základné školy a jedna univerzita – centrum ďalšieho vzdelávania, priamoriadená
rozpočtová organizácia, nezisková organizácia a súkromná vzdelávacia spoločnosť.
Projekty boli zameraná najmä na vzdelávanie v nemeckom jazyku (13 prihlášok),
nasledovali anglický jazyk (12 prihlášok), slovenský jazyk (5 prihlášok), francúzsky jazyk
(4 prihlášky), poľský jazyk (3 prihlášky), španielsky jazyk (2 prihlášky) a po jednom boli
v prihláškach ako cieľové jazyky uvedené: český jazyk, ruský jazyk, románske jazyky, čínsky
jazyk a národný aj medzinárodný posunkový jazyk.
Do Výzvy 2016 sa zapojili subjekty z celého Slovenska zo všetkých samosprávnych
krajov. Z regionálneho hľadiska boli najaktívnejší predkladatelia z Bratislavského a Košického
samosprávneho kraja (každý 4 prihlášky); nasledovali Trenčiansky/ Žilinský/ Prešovský
samosprávny kraj (každý 3 prihlášky) ; Nitriansky a Banskobystrický samosprávny kraj (každý
2 prihlášky) a Trnavský samosprávny kraj (1 prihláška).

Kvalitu podaných projektov hodnotila v priebehu mesiacov júl až september národná
porota zložená z odborníkov v oblasti jazykového vzdelávania z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, zo Štátneho pedagogického ústavu, z jazykových a kultúrnych inštitútov
pôsobiacich na Slovensku a z partnerskej inštitúcie Dům zahraniční spolupráce z Českej
republiky.
V prvom kole hodnotenia kvality posudzovali členovia národnej poroty nominácie na
základe elektronických prihlášok a ich príloh. Z tejto fázy postúpilo do druhého kola hodnotenia
kvality, ktoré prebiehalo dňa 6. septembra 2016 v priestoroch národnej agentúry v Bratislave
prezenčnou formou, šesť nasledujúcich projektov:
Č.

Organizácia

Názov projektu

1

Gymnázium, Sobrance

Reklamné kampane našich regiónov

2

Obchodná akadémia
Dušana Metoda Janotu, Čadca

Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre
úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce

3

SOŠ hotelových služieb a obchodu,
Zvolen

Zahraničná stáž ako súčasť úspešnej profesionálnej
kariéry

4

SOŠ hotelových služieb a obchodu,
Nové Zámky

Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu
vzdelaniu

5

SOŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím, Bratislava

See you - see me

6

Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave

JASNE - Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg

Zo 6 projektov, ktoré postúpili do užšieho výberu, sa národná porota rozhodla udeliť
certifikáty Európska značka pre jazyky 2016 trom projektom:

Č.

Organizácia

Názov projektu

1

Centrum ďalšieho vzdelávania
UK v Bratislave

JASNE - Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg

2

Obchodná akadémia
Dušana Metoda Janotu, Čadca

Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií
pre úspešné uplatnenie sa na medzinárod. trhu práce

3

SOŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím, Bratislava

See you - see me

Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení víťazným organizáciám sa
uskutočnilo na slávnostnej ceremónii súťaže Európska značka pre jazyky 2016, ktorá sa
konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana dňa
28. septembra 2016 v hoteli Mercure Bratislava Centrum. Ceremónia bola spojená
s workshopom CLIL a jeho využitie vo vzdelávaní (Jazyky v odbornom vzdelávaní
a príprave), ktorý viedla Ing. Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.
Program podujatia a prezentácie prednášajúcich sú zverejnené na národnej stránke iniciatívy
v časti „Výzvy“: http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php .
Certifikáty Európska značka pre jazyky 2016 spolu s vecnými darmi odovzdali
zástupcom troch ocenených projektov generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce
a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR PhDr. Marek Moška spolu s predsedníčkou národnej
poroty iniciatívy Európska značka pre jazyky na Slovensku PaedDr. Evou Obžerovou zo sekcie
regionálneho školstva MŠVVaŠ SR a výkonnou riaditeľkou SAAIC – Národnej agentúry
Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Mgr. Irenou Fonodovou:
1. JASNE – Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg:
 PaedDr. Janka Chládecká, PhD. riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
 PhDr. Alica Bortlíková, koordinátorka projektu,
prezentovali medzinárodný projekt, počas ktorého bol vytvorený komplexný e-learningový
material orientovaný na doplňujúce odborné jazykové vzdelávanie v nemeckom, poľskom,
českom a slovenskom jazyku.
Prehĺbenie odborných jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na
medzinárodnom trhu práce:
 Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci
 Ing. Mária Kullová, koordinátorka projektu
predstavili projekt nadnárodných stáží žiakov, ktoré prebiehali v autentickom cudzojazyčnom
prostredí podnikov vo Veľkej Británii.
2.

See you – see me:
 Mgr. Eva Kršková, riaditeľka SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave
 Mgr. Jana Kaplánová, koordinátorka projektu
prezentovali jeho aktivity a výstupy zamerané nielen na žiakov so sluchovým postihnutím, ale aj
na počujúcich žiakov, učiteľov a špeciálnych pedagógov s dôrazom na rozvoj národných
posunkových jazykov Poľska, Nemecka, Írska, Turecka a Slovenska, medzinárodného
posunkového jazyka a anglického jazyka.
3.

Ďakujeme všetkým organizáciám, ktoré sa zapojili do 14. ročníka súťaže Európska
značka pre jazyky a gratulujeme oceneným víťazom. Opisy ich projektov vrátane kontaktov na
víťazné organizácie budú zverejnené:
 na internetovej stránke súťaže: http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php
 v európskej databáze projektov, ktorú nájdete na webovej stránke Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfm .
Na úspešnom priebehu 14. ročníka súťaže Európska značka pre jazyky 2016
na Slovensku sa okrem súťažiacich podieľali zástupcovia SAAIC – Národnej agentúry programu
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, MŠVVaŠ SR, Zastúpenia EK v SR, Štátneho
pedagogického ústavu, Goethe-Institutu, Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Talianskeho
kultúrneho inštitútu a partnerskej inštitúcie Dům zahraniční spolupráce.

Príloha 1: Zoznam projektov podaných v rámci Výzvy 2016
P. č.

Číslo

Žiadateľ

Názov projektu

1

2016_ELL_01

Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Odbojárov 10/a, Bratislava

JASNE – Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg

2

2016_ELL_02

Gymnázium,
Šrobárova 1, Košice

Projekt Spurensuche (Po stopách nemeckej menšiny)

3

2016_ELL_03

Gymnázium,
Šrobárova 1, Košice

„Jump into Job“

4

2016_ELL_04

Obchodná akadémia D. M. Janotu,
ul. 17. novembra, Čadca

Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre
úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce

5

2016_ELL_05

6

2016_ELL_06

7

2016_ELL_07

8

2016_ELL_08

SOŠ hotelových služieb a obchodu,
Jabloňová 1351, Zvolen

Zahraničná stáž ako súčasť úspešnej profesionálnej
kariéry

9

2016_ELL_09

Stredná odborná škola,
Košická 20, Prešov

DIGI ŠKOLA - podtitul: Učím sa, učím ťa

10

2016_ELL_10

SOŠ hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3, Nové Zámky

"Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu
vzdelaniu"-"Praktikum in Deutschland - Motivation
zu europäischer Ausbildung"

11

2016_ELL_11

12

2016_ELL_12

13

2016_ELL_13

Spojená škola,
Červenej armády 25, Martin

14

2016_ELL_14

Základná škola,
Hviezdoslavova 1, Revúca

15

2016_ELL_15

Základná škola,
Kúpeľná č.2, Prešov

„Projekt Keu Li - Som, kto som“

16

2016_ELL_16

SOŠ podnikania,
Masarykova 24, Prešov

Učíme sa cudzí jazyk dokumentárnym a muzikálovým
divadlom

17

2016_ELL_17

YSC, s.r.o.
Saleziánska 42, Trnava

Deutschnell

18

2016_ELL_18

Základná škola,
Rázusova 2260, Čadca

Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického
jazyka

19

2016_ELL_19

Gymnázium,
kpt. Nálepku 6, Sobrance

Reklamné kampane našich regiónov

20

2016_ELL_20

Gymnázium,
kpt. Nálepku 6, Sobrance

Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu – „Helfen,
ohne zu fragen wem“ Henri Dunant

21

2016_ELL_21

Metodicko-pedagogické centrum,
Ševčenkova 11, Bratislava

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na
základných školách -„EnglishOne“

22

2016_ELL_22

Gymnázium Ľudovíta Štúra,
ul. 1.mája 170/2, Trenčín

Spoločná Európa

Piaristická spojená škola F. Hanáka,
A. Hlinku 44, Prievidza
Slovenská asociácia učiteľov
francúzštiny
pri Pedagogickej fakulte UK, Bratislava
SOŠ obchodu a služieb,
Budovateľská 32, Komárno

SOŠ obchodu a služieb,
J.Kalinčiaka 1, Prievidza
SOŠ/ OU/ Gymnázium pre žiakov
so sluchovým postihnutím,
Koceľova 26, Bratislava

Zjednotení v rôznorodosti
Integrované vyučovanie jazykov a kultúr v kontexte
slovenského školstva
Implementing CLIL method as a tool for motivation
of students with educational difficulties

Odborná stáž somelierov v Rakúsku
See you – See me
Modernizácia obsahu, metód a prostriedkov vzdelávania
v strojárskom a elektrotechnickom odbore zameraná
pre potreby trhu
Vyučovanie anglického jazyka žiakov 4. ročníka ZŠ formou
intenzívneho kurzu aplikovaním metódy CLIL

