EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2011
(iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov)
a

EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2011
(iniciatíva Európskej komisie pre ocenenie jednotlivcov)

VÝSLEDKY VÝZVY NA PODANIE SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV V ROKU 2011 NA SLOVENSKU
V tomto roku sa na Slovensku organizoval už jubilejný 10. ročník súťaže Európskej
komisie „Európska značka pre jazyky“ a 7. ročník súťaže zameranej na ocenenie jednotlivcov
s názvom „Európsky učiteľ jazykov roka“.
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlásila výzvu na
podávanie súťažných návrhov a nominácií jednotlivcov dňa 5. apríla 2011, termín na podanie
prihlášok bol 30. máj 2011.
K stanovenému termínu bolo podaných 11 súťažných návrhov v súťaži
EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2011. Nominácie podali organizácie z celého
Slovenska. V tomto roku prevažovali základné školy, ktoré zaslali až 6 prihlášok. O ocenenie
sa uchádzali aj 3 stredné odborné školy, 1 gymnázium a 1 vysoká škola. Z hodnotiaceho
procesu bola vyradená jedna prihláška, pretože nebola podaná na predpísanom formulári.
V prvom kole hodnotenia členovia poroty hodnotili nominácie len na základe písomnej
prihlášky a jej príloh. V tejto fáze boli veľmi pozitívne hodnotené štyri jazykové iniciatívy,
ktoré postúpili do 2. kola hodnotenia, t.j. hodnotenia priamo na škole. Národná porota súťaže
sa napokon rozhodla udeliť dva certifikáty EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2011“:

Súťažný návrh

Podávateľ

Názov

číslo:

Cieľový
jazyk

115101793

Spojená škola

(opis

Štúrova 848

Jazykové vzdelávanie

anglický,

projektu;certifikát)

962 12 Detva

pre odbornú prax

nemecký

Tourneu –Kultúrne
115101808
(opis
projektu;certifikát)

Technická univerzita
v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

a hospodárske aspekty
„incoming“ turizmu

nemecký

v nových krajinách EÚ
(Slovensko, Estónsko,
Lotyšsko) /B-L kurz
nemčiny

V súťaži „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2011“ bolo podaných 14
nominácií. Je to dvojnásobne viac ako v minulom roku. Zastúpenie škôl bolo veľmi
vyrovnané: po 5 nominácií prišlo zo základných škôl a gymnázií a 4 prihlášky podali stredné
odborné školy. Ako každý rok, opäť dominoval anglický jazyk (9 nominácií) a nemecký jazyk
(4 nominácie). Ruský, taliansky, španielsky a francúzsky jazyk boli zastúpené po 1 nominácii.
Niektorí nominovaní učitelia vyučujú dva cudzie jazyky.
Tri prihlášky boli vyradené z hodnotenia hneď na začiatku hodnotiaceho procesu, pretože
neobsahovali požadované referencie, ktoré boli povinnou súčasťou nominácií. Na základe
hodnotenia písomných prihlášok 6 nominácií postúpili do druhého kola, to znamená, že
nominované osoby boli hodnotené priamo v praxi na škole. Pri hodnotení jednotlivých
nominácií sa brali do úvahy predovšetkým úspechy nominovaných osôb v práci so
žiakmi/študentmi v triede, ich aktivity na úrovni školy a aj mimo nej, jednoznačná podpora
nominovanej osoby zo strany vedenia školy a počet a kvalita referencií od iných organizácií,
resp. osôb. Vzhľadom na počet podaných prihlášok sa porota rozhodla udeliť
certifikát „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2011 štyrom nominovaným
osobám:

Meno a priezvisko ocenenej osoby

Cieľový jazyk

Podávateľ nominácie

Základná škola Jána Lipského
Mgr. Katarína Bohušová

anglický

913 11 Trenčianske Stankovce

(certifikát)

PaedDr. Eva Luptáková

s materskou školou č. 405

anglický

Stredná odborná škola
Bzinská 11

(certifikát)

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mgr. Viera Mihalková
(certifikát)

Gymnázium Janka Kráľa
nemecký

953 42 Zlaté Moravce

PhDr. Anna Kaputová
(certifikát)

SNP 3

Základná škola T.J. Moussona
ruský

č. 4
071 01 Michalovce

Oficiálne vyhlásenie výsledkov obidvoch súťaží a odovzdanie certifikátov víťazným
organizáciám a oceneným učiteľom cudzích jazykov sa uskutočnilo na slávnostnej ceremónii,
ktorá bola súčasťou konferencie s názvom „Európska značka pre jazyky 2011 a Európsky
učiteľ jazykov roka 2011“, dňa 15. novembra 2011 v hoteli Mercure Bratislava Centrum na
Žabotovej ul. č. 2 v Bratislave. (Program

slávnostnej ceremónie, vrátane

prezentácií).
Certifikáty „EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2011“ a „EURÓPSKY UČITEĽ
JAZYKOV ROKA 2011“, spolu s vecnými darmi, odovzdal oceneným z poverenia ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Miroslav Siváček, vedúci
služobného úradu MŠVVŠ SR, spolu s PaedDr. Evou Obžerovou z MŠVVŠ SR, ktorá je
predsedníčkou národnej poroty iniciatívy Európska značka pre jazyky na Slovensku,
Mgr. Irenou Fonodovou, výkonnou riaditeľkou SAAIC – Národnej agentúry Programu
celoživotného vzdelávania, a sponzormi súťaže. (Fotografie zo slávnostnej ceremónie).

Opisy obidvoch víťazných projektov v súťaži Európska značka pre jazyky a mená
ocenených jednotlivcov, vrátane ich kontaktov, budú uverejnené aj na webovej stránke
Európskej
komisie
vo
viacerých
jazykových
verziách: http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm .

Sponzori súťaže v roku 2011

