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Tlačová správa

ŠTYRI SLOVENSKÉ ŠKOLY ZÍSKALI
EURÓPSKU CENU ZA INOVATÍVNE VZDELÁVANIE 2022
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu po druhýkrát vybrala inšpiratívne slovenské školy, ktoré získajú
prestížne ocenenie v rámci iniciatívy Európska cena za inovatívne
vzdelávanie (EITA).
Ocenenie EITA je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa spája so začiatkom
aktuálneho programu Erasmus+, teda od roku 2021. Európska komisia chce takto
vyzdvihnúť a oceniť to, ako učitelia a školy nachádzajú inovatívne spôsoby
v rámci prispôsobenia sa rýchlej dynamike zmien v dnešnej dobe. Prvý ročník
ocenenia reflektoval náročné obdobie spôsobené pandémiou a upriamil
pozornosť na dištančné a zmiešané vzdelávanie.
Téma ročníka 2022 sa týkala spoločného vzdelávania a propagovania
kreativity a udržateľnosti v zmysle Nového Európskeho Bauhausu. Pri
výbere sa v projektoch hľadal taký spôsob vzdelávania, ktorý by zrkadlil
outdoorové či zážitkové vyučovanie, ktoré prebieha mimo klasickej triedy. Tiež
sem mohli spadať projekty s témou rovesníckeho vzdelávania alebo
environmentálnej udržateľnosti.
Víťazmi 2. ročníka EITA sa stali:
•
•
•
•

Materská škola na Rožňavskej ulici v Rimavskej Sobote s projektom A
little antenna;
Súkromná základná škola na Dukelskej ulici v Giraltovciach
s projektom Edu- paths;
Gymnázium Ľudovíta Štúra na Hronskej ulici vo Zvolene s projektom
Prenosná vodná elektráreň;
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris v Žiline s projektom
Work for an Inclusive School Heritage.

Odmenou za prácu učiteľov a celého tímu školy je certifikát podpísaný Európskou
komisárkou pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariou Gabriel a
tiež plaketa, ktorú získa každá škola. Takto ocenené školy z Európy sa stretnú na
slávnostnom ceremoniáli v Bruseli, ktorý im poskytne výnimočný priestor na
networking.
Na Slovensku sa víťazi stretnú v decembri na slávnostnom adventnom koncerte,
ktorý pripravuje SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu.

Všetkým oceneným blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Európskej ceny za
inovatívne vzdelávanie.
Viac informácií o Európskej cene za inovatívne vzdelávanie nájdete na stránke
program Erasmus+.

