VÝSLEDKY VÝZVY
NA PREDLOŽENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV
V ROKU 2015 NA SLOVENSKU
V období od septembra 2015 až do apríla 2016 prebiehal na Slovensku už 13. ročník
súťaže Európska značka pre jazyky. Súťaž je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná
na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov.
SAAIC - Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu vyhlásila v septembri 2015 Výzvu na predloženie súťažných návrhov pre rok 2015.
Ttermín na predloženie prihlášok bol stanovený na 23. november 2015 do 24:00 hodiny SEČ
(prihlášky sa posielali iba elektronicky).
K stanovenému termínu bolo podaných celkom 17 projektov, ktoré predložili
zástupcovia nasledujúcich typov škôl a organizácií: 6 stredných odborných škôl, 5 základných
škôl, 2 gymnáziá, 2 vysoké školy a po jednom mimovládna organizácia a súkromná spoločnosť.
Prihlášky boli zameraná najmä na vzdelávanie v anglickom jazyku (13 prihlášok), v slovenskom
jazyku (3 prihlášky), v nemeckom jazyku (3 prihlášky) a po jednom boli v prihláškach ako
cieľové jazyky uvedené: španielsky jazyk, ruský jazyk, český jazyk, poľský jazyk a slovinský
jazyk. Z regionálneho hľadiska boli najaktívnejší žiadatelia z Trenčianskeho, Košického
a Prešovského samosprávneho kraja (z každého 4 prihlášky), Bratislavského samosprávneho
kraja (3 prihlášky), Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja (každý 1 prihláška).
Kvalitatívne hodnotenie prihlášok realizovala národná porota zložená z odborníkov
v oblasti jazykového vzdelávania z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho
pedagogického ústavu a kultúrnych a vzdelávacích inštitútov pôsobiacich na Slovensku.
V prvom kole hodnotenia kvality posudzovali členovia národnej poroty nominácie na základe
písomnej prihlášky a jej príloh.
Z tejto fázy postúpilo do druhého kola hodnotenia kvality, ktoré prebiehalo prezenčnou
formou, päť projektov. Osobné prezentácie ich návrhov prebiehali dňa 9. februára 2016
v priestoroch národnej agentúry v Bratislave, na základe čoho sa národná porota rozhodla udeliť
certifikáty Európska značka pre jazyky 2015 trom najkvalitnejším projektom uvedeným
v tabuľke:

Súťažný
návrh číslo:

Predkladateľ

Názov

Cieľový
jazyk

2015_ELL_17

Spojená škola
Kollárova 17,
078 01 Sečovce

Literatúra naživo

anglický

2015_ELL_13

Akadémia policajného zboru
v Bratislave, Katedra jazykov
Sklabinská 1,
835 17 Bratislava

E-learning
v cudzojazyčnom
vzdelávaní

anglický,
nemecký

Súkromná základná škola
Dukelská 33,
087 01 Giraltovce

Let stones speak:
rocking around our
European heritage

anglický

2015_ELL_09

Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie certifikátov víťazným organizáciám
sa uskutočnilo na slávnostnej ceremónii súťaže Európska značka pre jazyky 2015, ktorá sa
konala pod záštitou ministra školstva dňa 6. apríla 2016 v hoteli Mercure Bratislava Centrum.
Ceremónia bola spojená so seminárom Rozvoj plurilingvizmu na základných a stredných
školách. 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 2015 spolu s vecnými darmi odovzdali
zástupcom ocenených projektov RNDr. Igor Gallus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl
MŠVVŠ SR spolu s predsedníčkou národnej poroty iniciatívy Európska značka pre jazyky na
Slovensku PaedDr. Evou Obžerovou z MŠVVŠ SR, Mgr. Irenou Fonodovou, výkonnou
riaditeľkou SAAIC – Národnej agentúry Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu a Dr. Natašou Procházkovou zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Na úspešnom priebehu 13. ročníka súťaže Európska značka pre jazyky 2015 na
Slovensku sa podieľali SAAIC, MŠVVŠ SR, Zastúpenie EK v SR, Štátny pedagogický ústav,
Goethe-Institut Bratislava, Francúzsky inštitút na Slovensku a Taliansky kultúrny inštitút.
Opisy projektov ocenených v súťaži Európska značka pre jazyky 2015 vrátane kontaktov
na víťazné organizácie budú uverejnené v databáze projektov, ktorú nájdete na webovej stránke
Európskej komisie: http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfm .

