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EURÓPSKA CENA ZA INOVATÍVNE VZDELÁVANIE 

EITA 

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

potešením informuje o vynikajúcich úspechoch 3 slovenských škôl, ktoré získali ocenenie v 

rámci iniciatívy Európska cena za inovatívne vzdelávanie (EITA). 

EITA je jednou z európskych iniciatív v rámci nového programu Erasmus+ (2021 - 2027), 

ktorej cieľom je vyzdvihnúť vynikajúce, výnimočné a inovatívne vzdelávacie postupy, ktoré 

boli implementované v rámci programu Erasmus+, a oceniť tak prácu učiteľov a škôl, ktorých 

prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný.  

Každoročne sa bude udeľovanie ceny EITA viazať na rôzne tematické priority. Na rok 2021 

bola zvolená téma Dištančné/zmiešané vzdelávanie v kontexte výziev, ktoré pre sektor 

vzdelávania priniesla pandémia Covid-19.  

V roku 2021 získali cenu tieto slovenské školy: 

V kategórii 2 – základné vzdelávanie: Základná školu na Wolkerovej ulici 10 v Bardejove. 

Škola si prevezme ocenenie za víťazný projekt „Spielend neues lernen“. Projekt bol 

realizovaný v rokoch 2017 – 2019 a jeho cieľom bolo motivovať žiakov k učeniu sa cudzích 

jazykov za pomoci gamifikácie. Cenu preberie pani Mgr. Soňa Sosenková a pani Mgr. Janka 

Rohaľová. Obe pani učiteľky na projekte pracovali víťazný projekt a koordinovali. 

 

V kategórii 3 - stredoškolské všeobecné vzdelávanie: Súkromnej spojenej školy Železiarne 

Podbrezová. Projekt bol realizovaný organizačnou zložkou Gymnázium pod názvom 

Otvorme sa pre svet, My&Vy. Bol implementovaný v rokoch 2017 – 2018.Cieľom projektu 

bolo umožniť žiakom rozšírenie svojich znalostí a zručností, tiež výmena skúseností v oblasti 

informatiky a tým podpora ich konštruktívneho myslenia.Cenu preberie pani riaditeľka školy 

Ing. Miriam Pindiaková a pani učiteľka, účastníčka projektu Mgr. Katarína Tajbošová.  

 

V kategórii 4 -odborné vzdelávanie a príprava: Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline. 

Víťazným sa stal projekt pod názvom “PREDICT - Prompt Revolution in Education with 

Information & Communications Technology”. Škola realizovala projekt v rokoch 2019 – 

2020. Cieľom bolo zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti učiteľov a žiakov a zahájenie digitálnej 

transformácie školy.Cenu preberie pani učiteľka a koordinátorka projektových aktivít na škole 

Ing. Ľubica Gašperáková. 

Symbolickú cenu si uvedení zástupcovia škôl prevezmú na národnom podujatí 17. septembra 

2021 v priestoroch  Primaciálneho paláca v Bratislave.  



Všetkým oceneným blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Európskej ceny za inovatívne 

vzdelávanie. 

Viac informácií o Európskej cene za inovatívne vzdelávanie nájdete na: bit.ly/EITA2021SK 

 

  

 

 

https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/europska-cena-za-inovativne-vzdelavanie/

