Európska značka pre jazyky – výzva a súťažné podmienky
Článok I
Všeobecné ustanovenia
1. SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (ďalej len
„vyhlasovateľ“) vyhlasuje súťaž Európska značka pre jazyky (ďalej len „súťaž“).
2. Identifikácia vyhlasovateľa:
•

Obchodné meno: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

•

Sídlo: Križkova 949 / 9, 811 04 Bratislava - Staré Mesto

•

Právna forma: občianske združenie

•

IČO: 30778867

•

Register a číslo zápisu: Registrový úrad MV SR, Registračné číslo VVS/1-900/90-5826

3. Cieľom súťaže je zviditeľniť inovatívne projekty, ktoré kreatívnym spôsobom prispievajú
k zvyšovaniu kvality jazykového vzdelávania na Slovensku s cieľom:
•

inšpirovať pedagógov, učiteľov a lektorov k modernej výučbe cudzích jazykov,

•

motivovať učiacich sa na rôznych úrovniach vzdelávania k učeniu sa cudzích jazykov,

•

prostredníctvom „príkladov dobrej praxe“ zvyšovať povedomie o prínosoch viacjazyčnosti
v radoch učiteľov, lektorov, riaditeľov, zriaďovateľov škôl a ďalších odborníkov
pôsobiacich v oblasti jazykového vzdelávania, ako aj širokej verejnosti.

4. Poslaním súťaže je osloviť organizácie, ktoré realizovali národné alebo medzinárodné projekty
so zameraním na viacjazyčnosť, výučbu a učenie sa jazykov a motivovať ich k zapojeniu sa do
súťaže a k zviditeľneniu výsledkov svojho inšpiratívneho projektu.
Článok II
Podmienky zapojenia sa do súťaže
1. Súťaž je určená len pre organizácie, ktoré majú právnu subjektivitu so sídlom na Slovensku
(jednotlivec – fyzická osoba sa nemôže do súťaže prihlásiť).
2. Organizácie môžu do súťaže prihlásiť projekty Erasmus+ a eTwinning, ktoré realizovali a
úspešne ukončili do termínu predkladania súťažných príspevkov (najneskôr však do 3 rokov
od ukončenia projektov), zamerané na oblasť výučby a učenia sa jazykov akejkoľvek povahy
(formálnej aj neformálnej, akreditované aj neakreditované) na všetkých úrovniach vzdelávania
(od materských škôl, cez základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá, oblasť mládeže,
vysoké školy až po vzdelávanie dospelých a seniorov).
3. Do súťaže nemôžu byť prihlásené projekty, ktoré už v minulosti získali ocenenie.
4. Ak sa do súťaže zapojí organizácia, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu,
je zo súťaží automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
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5. Súťažné príspevky musia byť predložené na formulári platnom pre rok 2022.
6. Formulár musí byť vyplnený kompletne v slovenskom jazyku a musí obsahovať dostatočné
a relevantné informácie zodpovedajúce nižšie uvedeným európskym prioritám a kritériám.
7. K formuláru:
-

musí byť priložená povinná príloha – vyplnený sken druhej strany „Údaje
o predkladateľovi súťažného príspevku“ s dátumom a podpisom štatutárneho zástupcu
organizácie,

-

môžu byť podľa vlastného uváženia priložené aj prílohy, ktoré sú praktickým dôkazom
údajov v nej uvedených (napr. učebné materiály, učebné plány, použitá metodika, správy,
odborné posudky...).

8. Súťažný príspevok musí byť predložený elektronicky v stanovenom termíne 25. 9. 2022
prostredníctvom on-line formulára.
9. Súťažné príspevky podané po termíne ani odvolanie na technické problémy nebudú
akceptované.
Článok III
Priebeh súťaže
Vyhlasovateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovný priebeh súťaže:
Vyhlásenie súťaže:

1. 6. 2022

TERMÍN PREDKLADANIA SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV:

25. 9. 2022

Ukončenie súťaže:

15. 11. 2022

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení:

12. 12. 2022

Článok IV
Hodnotenie kvality
1. Podané súťažné príspevky hodnotí 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.
2. Hodnotenie kvality súťažných príspevkov prebieha v dvoch kolách:
a. v prvom kole budú oprávnené súťažné príspevky hodnotené na základe nižšie uvedených
priorít a kritérií,
b. súťažné príspevky, ktoré postúpia do druhého kola, dostanú priestor na osobnú prezentáciu.
3. Projekty, ktoré získajú ocenenie „Európska značka pre jazyky“:
a. musia spĺňať minimálne jednu európsku prioritu:
1. Podpora výučby jazykov prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
(IKT) a digitálnych médií.
2. Výučba jazykov a podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva.
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3. Profesijný rozvoj učiteľov jazykov.
b. a súčasne musia zohľadňovať nasledujúce kvalitatívne kritériá:
Komplexný a kreatívny prístup k výučbe a učeniu sa jazykov:
-

Všetky prvky - od učiacich sa, cez pedagógov, vyučovacie metódy až po vzdelávacie
materiály - musia prispievať k identifikácii a naplneniu potrieb učiacich sa vrátane
validácie jazykových zručností.

-

Všetky dostupné zdroje, podporujúce jazykové vzdelávanie od raného veku, sú
využívané kreatívne.

-

Realizovaný projekt využíva doteraz nepoužívané prístupy zodpovedajúce potrebám
príslušných učiacich sa.

-

Realizovaný projekt stavia na realite EÚ a jej jazykovej rozmanitosti a využíva tento
potenciál (napr. rozvojom cezhraničných kontaktov, výučbou jazykov medzi
susednými krajinami, rozvojom bilingválnych možností atď.) s cieľom zlepšiť
porozumenie medzi kultúrami prostredníctvom učenia sa jazykov.

-

Komplexný prístup môže zahŕňať napr.: podporu integrácie jazykovej dimenzie do
učebných osnov; zapájanie rodených hovoriacich do procesu učenia; rozvoj možností
bilingválnej výučby; využívanie jazykov v praxi organizované v družobných mestách
alebo v partnerských inštitúciách; spoluprácu s miestnymi podnikmi; intenzívne
využívanie nových technológií podporujúcich učenie sa jazykov a pod.

Dopad a diseminácia:
Miera, do akej majú výsledky projektu potenciál:
-

zvýšiť motiváciu učiacich sa a učiteľov a pomáhať budovať pozitívny postoj voči
jazykovej rozmanitosti,

-

predstavovať zdroj inšpirácie pre druhých, ktorí pôsobia v iných kontextoch alebo
v iných krajinách. Výsledky je možné adaptovať napr. na učenie sa iných jazykov alebo
na iné vekové skupiny, ako pôvodne. Môžu sem patriť aj digitálne online nástroje pre
učenie sa jazykov.

-

viesť ku kvantitatívnemu alebo kvalitatívnemu zlepšeniu vo výučbe a učeniu sa jazykov
v miestnom alebo národnom kontexte. Kvantitatívne hľadiska môže napr. znamenať,
že projekt zahŕňal viacero jazykov s dôrazom na tie, ktoré sa menej používajú.
Kvalitatívne hľadisko môže napr. znamenať, že sa vďaka projektu začala využívať
lepšia metodológia výučby ako predtým.
Článok V
Ocenenie pre víťazov

1. Ocenené budú 3 víťazné projekty.
2. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom o výhre, a to do 3 pracovných dní odo dňa
uskutočnenia hodnotenia príspevkov do súťaže. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste
a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
3. Víťazi súťaže získajú:
- certifikát podpísaný európskou komisárkou pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie
a mládež a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
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- finančnú odmenu vo výške 350 € (slovom „tristopäťdesiat“ Eur), ktorá bude poukázaná na
bankový účet organizácie prostredníctvom darovacej zmluvy medzi vyhlasovateľom
a víťazom (vyhlasovateľ zaväzuje víťaza použiť finančnú čiastku na účel materiálnotechnického vybavenia školy / organizácie pre potreby vzdelávania),
- vecné ceny,
- v prípade Erasmus+ projektov označenie v Platforme výsledkov projektov Erasmus+.
4. Finančná čiastka uvedená v časti 3 tohto článku bude poukázaná na bankový účet víťazov.
Informáciu o bankovom účte sa víťazi zaväzujú zabezpečiť do 15 dní od oznámenia víťazstva.
Titulom pre poukázanie finančných prostriedkov bude darovacia zmluva medzi
vyhlasovateľom a víťazom.
5. Ak sa do súťaží nezapojí žiadna organizácia alebo nikto z predkladateľov súťažných
príspevkov nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna
organizácia.
6. Informácie o výsledkoch súťaže budú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa, a to do 3
dní odo dňa oficiálneho vyhlásenia výsledkov súťaže.
Článok VI
Ochrana osobných údajov
1. Zaslaním príspevku do súťaže dáva predkladateľ súťažného príspevku výslovný súhlas
s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s EÚ Nariadením o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobné
údaje poskytnuté vyhlasovateľovi budú využité na administráciu a organizáciu tejto súťaže,
vrátane zasielania informácií o aktivitách a materiáloch vzťahujúcich sa k tejto súťaži.
Po ukončení súťaže uchová vyhlasovateľ obmedzenú sadu údajov (meno, sídlo organizácie
alebo e-mailová adresa) špecificky pre účely následného informovania o výstupoch podujatia.
2. Osobné údaje bude vyhlasovateľ spracúvať v súlade s pravidlami programu Erasmus+ pre
účely archivácie do roku 2027. V prípade, ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom,
k žiadosti o zmenu alebo vymazanie údajov, kontaktujte nás na gdpr@saaic.sk.
3. Ďalšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov, ako napríklad o práve požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, o práve na opravu
osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov, alebo o práve na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve na
prenosnosť osobných údajov, ako aj o práve dotknutej osoby podať návrh na začatie konania
o ochrane
osobných
údajov,
sú
dostupné
na
stránke
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=100.
4. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie
ceny.
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Článok VII
Všeobecné ustanovenia
1. Zaslaním súťažného príspevku dáva organizácia výslovný súhlas s týmto štatútom,
priebehom a podmienkami súťaže a vyhodnotením svojho projektu na základe európskych
priorít a kritérií a vyhlasuje, že vyhlasovateľ voči nemu nemá žiadne záväzky.
2. Zaslaním súťažného príspevku dáva organizácia výslovný súhlas so zverejnením informácií
o projekte a jeho výsledkoch na marketingových kanáloch vyhlasovateľa, prípadne na
marketingových kanáloch jeho partnerov.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zverejniť základné informácie o ocenených projektoch
a ich realizátoroch.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu v prípade nevyhnutnej potreby.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odvolať súťaž zo závažných dôvodov, najmä však, ak by
mu hrozila škoda.
6. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti
s prijatými cenami.
7. Vyhlasovateľovi nevzniká povinnosť uhradiť predkladateľovi súťažného príspevku
náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži.
8. Na výhru nemá predkladateľ súťažného príspevku právny nárok a nie je možné vymáhať
ju súdnou cestou.
9. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.

V Bratislave dňa 31. 3. 2022
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