SAAIC - Národná agentúra
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2018
Iniciatíva Európskej komisie
pre inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania

VÝZVA 2018
NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK
1. CIEĽ
Európska značka pre jazyky je iniciatíva Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania,
ktorá vznikla v roku 1998.
Jej hlavným cieľom je:
 zviditeľniť a oceniť inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch
vzdelávania,
 podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej
a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.
V roku 2018 sa na Slovensku organizuje už 16. ročník súťaže.

2. HISTÓRIA
História Európskej značky pre jazyky siaha do deväťdesiatych rokov minulého storočia:


Rok 1998: na základe dokumentu z roku 1995 „White Paper on Teaching and Learning“ spustila
Európska komisia pilotný projekt s názvom „European Label“.



Rok 2001: celoeurópsky záujem o iniciatívu sa pretavil do jej transformácie na tzv. „European
Language Label“.



Rok 2002: bol dôležitým míľnikom v oblasti jazykového vzdelávania, nakoľko Európska rada
na svojom zasadaní v Barcelone dospela k ambicióznemu cieľu, ktorý definovala sloganom
„Materinský jazyk + 2“. V praxi to znamená, že každý občan Európskej únie by mal mať
možnosť osvojiť si, okrem svojho materinského jazyka, ešte dva cudzie jazyky.

Slovensko sa do organizovania súťaže zapojilo v roku 2002. Odvtedy už prebehlo
15 národných kôl, v rámci ktorých získali ocenenia mnohé školy a učitelia podporujúci výučbu
cudzích jazykov na Slovensku. Zoznam ocenených za jednotlivé roky nájdete tu:
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=Europska_znacka&str=EU_znacka_ocenenia.html
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Organizovaním iniciatívy Európska značka pre jazyky na Slovensku bola od začiatku súťaže
poverená SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu (ďalej len NA).

3. OPRÁVNENÍ PODÁVATELIA
Do súťaže sa môžu zapojiť:


vzdelávacie inštitúcie na všetkých stupňoch vzdelávania (najmä školy so žiakmi a študentmi, ktorí
sú prisťahovalci alebo utečenci; školy s dvojjazyčným vzdelávaním; medzinárodné školy; školy,
v ktorých sa vyučuje v jazykoch menšín); miestne a regionálne orgány; médiá; komunitné centrá;
múzeá; väznice; nemocnice; zamestnávatelia; profesijné asociácie; podniky atď., ktoré rozvíjajú, podporujú alebo realizujú nové prístupy, metódy a formy vo výučbe cudzích jazykov,



iba subjekty, ktoré majú sídlo na Slovensku.

V prípade, že je predmetom prihlášky projekt, do ktorého je zapojených viac subjektov, môže byť
podávateľom koordinátor projektu alebo partner projektu.

4. TECHNICKÉ KRITÉRIÁ PREDKLADANIA PRIHLÁŠOK
 Do súťaže sa môžu prihlásiť inovačné projekty zamerané na výučbu moderných jazykov,
regionálnych jazykov, jazykov menšín, jazykov prisťahovalcov alebo jazykov určených osobám
so zdravotným znevýhodnením (napr. posunkový jazyk, Braillovo písmo a pod.).
 Do súťaže môžu byť prihlásené iba tie projekty, ktoré budú do termínu predkladania prihlášok
1. 7. 2018 ukončené a ktorých reálne výsledky a výstupy sú/budú využívané v praxi.
 Do súťaže nemôžu byť predložené projekty, ktoré v minulosti získali ocenenie „Európska
značka pre jazyky“ na Slovensku. NA nebude akceptovať projekty, ktoré boli opakovane podané
v tom istom znení.
 Projekty musia byť predložené na oficiálnom formulári prihlášky platnom pre rok 2018, ktorý je
dostupný tu: http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php.
 Prihláška musí byť vyplnená kompletne.
 K prihláške:
 musí byť priložená povinná príloha – vyplnený sken druhej strany formuláru
s podpisom štatutárneho zástupcu podávateľa (ak je to relevantné, aj s pečiatkou
organizácie),
 podľa vlastného uváženia môžu byť priložené aj prílohy, ktoré sú praktickým dôkazom
údajov v nej uvedených (napr. učebné plány, učebné materiály, použitá metodika,
správy, odborné posudky, výsledky hodnotenia a pod.).
 Prihláška spolu s povinnou prílohou musí byť predložená výlučne elektronicky. Prihláška spolu
s povinnou prílohou a podpornou dokumentáciou, ktorá bude do národnej agentúry doručená
poštou, nebude akceptovaná. V takomto prípade bude predkladateľovi na základe jeho
písomného vyžiadania dokumentácia vrátená.

 Prihláška musí byť predložená v stanovenom termíne.
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5. TERMÍN A SPÔSOB PREDKLADANIA PRIHLÁŠOK
Termín predkladania prihlášok:

1. júl 2018 do 24:00 hod. SEČ (rozhodujúci je dátum a čas
odoslania prihlášky elektronickou poštou).

Spôsob predkladania prihlášok:

prihláška spolu s povinnou prílohou musí byť odoslaná
elektronickou poštou na adresu: ell@saaic.sk .

6. KVALITATÍVNE KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV
Pre kvalitatívne hodnotenie projektov stanovuje Európska komisia tzv. európske kritériá
a európske priority.
Projekty musia napĺňať všetky európske kritériá, ktoré pre rok 2018 stanovila Európska komisia:


projekty musia byť komplexné, t. j. musia zahŕňať všetky aspekty jazykového vzdelávania
(učiacich sa, učiteľov, metódy a materiály) a zohľadňovať identifikované potreby cieľových
skupín,



projekty musia mať v národnom kontexte pridanú hodnotu (kvantitatívnu i kvalitatívnu),



projekty musia zvyšovať motiváciu žiakov, študentov, učiacich sa, učiteľov a lektorov,



projekty musia byť inovačné - originálne a tvorivé,



projekty musia mať európsku dimenziu,



projekty musia byť prenositeľné do iných podmienok (teda predstavovať zdroj inšpirácie pre
ďalšie projekty zamerané na iné cieľové skupiny, realizované v inom prostredí a pod.).

Je potrebné, aby projekty napĺňali niektorú z európskych priorít stanovených Európskou
komisiou pre roky 2018 - 2020:
1. Rozvoj lepších a inkluzívnejších škôl a podpora učiteľov a vedúcich pracovníkov
škôl pri otváraní sa rozmanitosti;
2. Odstraňovanie jazykových prekážok na vytváranie dynamickejších pohraničných
regiónov.
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7. KVALITATÍVNE HODNOTENIE PROJEKTOV NÁRODNOU POROTOU
Podané súťažné návrhy hodnotí jedenkrát ročne národná porota zložená z nezávislých odborníkov
v oblasti jazykového vzdelávania, ktorí reprezentujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Štátny pedagogický ústav a zahraničné kultúrne a jazykové inštitúty. Členom národnej poroty
je aj nezávislý zahraničný jazykový expert.
Kvalitatívne hodnotenie prihlášok bude prebiehať v dvoch kolách:



v prvom kole budú všetky oprávnené prihlášky hodnotené na základe uvedených kvalitatívnych
kritérií,
v druhom kole dostanú zástupcovia najkvalitnejších projektov priestor na osobnú prezentáciu
výsledkov a výstupov svojho projektu pred národnou porotou.

Na základe uvedeného národná porota rozhodne, ktorému projektu bude udelené ocenenie
Európska značka pre jazyky.

8. ČO PREDSTAVUJE OCENENIE EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY?
Víťaz súťaže získa:


certifikát podpísaný európskym komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport
a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý bude odovzdaný
na slávnostnej ceremónii,



možnosť používať logo iniciatívy ako značku kvality v priestoroch organizácie, na webovom
sídle organizácie, na hlavičkovom papieri, v publikáciách a pod.,



vecné ceny.

9. KONTAKTY
Organizátor súťaže na Slovensku:
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
Tel:
+421 2 209 222 11
e-mail: ell@saaic.sk
www: http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php
Stránka Európskej komisie: European_Language_Label
Elektronická databáza projektov ocenených Európskou značkou pre jazyky:
http://ec.europa.eu/education/initiatives/label/label_public/index.cfm
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