EURÓPA V ŠKOLE
Vyhodnotenie 58. ročníka projektu / súťaže v školskom roku 2010 -2011

EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným projektom, ktorého gestormi sú medzinárodné organizácie: Rada Európy,
Európsky parlament a Komisia Európskej únie. V Slovenskej republike projekt prebieha nepretržite od roku
1992 za stálej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Medzi stálych
podporovateľov projektu v SR patria aj zastúpenia gestorských organizácií projektu v Slovenskej republike.
Projekt je považovaný za jeden z nástrojov výchovy k demokratickému občianstvu a implementácie európskej
dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, za tvorivú činnosť detí a mládeže. Je tiež súčasťou aktivít v rámci
dlhodobého projektu Rady Európy – Výchova k demokratickému občianstvu k ľudským právam Projekt má aj
súťažnú časť, ktorá je postupová a je určená deťom a mládeži vo veku 6 - 19 rokov.
Motto 58. ročníka projektu EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2010/2011: Mládež a dobrovoľníctvo bolo
príspevkom projektu k Medzinárodnému roku mládeže, ktorý vyhlásila OSN a súčasne k Európskemu
roku dobrovoľníctva vyhlásenému pre rok 2011 Európskou komisiou.
Podľa štatistických údajov, ktoré organizátori súťažnej časti projektu obdŕžali do 15. marca 2011 z väčšiny
okresov a krajov Slovenska sa v školskom roku 2010/2011 do rôznych aktivít projektu Európa v škole zapojilo
spolu 9 583 žiakov, študentov a školských kolektívov zo 514 škôl - všetkých typov a stupňov, zo školských
zariadení a centier voľného času na väčšine územia Slovenskej republiky.
Celoslovenská porota hodnotila spolu 1 216 prác, ktoré postúpili z okresných, resp. krajských kôl a navrhla na
ocenenie cenou a diplomom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenského
výboru Európa v škole spolu 65 individuálnych prác žiakov a študentov, 12 projektov žiackych kolektívov
a štyroch pedagógov. Z uvedeného počtu bolo 10 študentov stredných škôl navrhnutých na vycestovanie do
Európskych mládežníckych táborov Europe at School. Čestnými uznaniami bolo ocenených ďalších 86
individuálnych prác a 6 prác žiackych kolektívov.
Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE so sídlom v Slovenskom inštitúte mládeže IUVENTA Bratislava, ktorý je
organizátorom celého projektu a jeho súťažnej časti v SR, vyslovuje touto cestou poďakovanie všetkým, ktorí sa
zúčastnili ako súťažiaci, motivujúci pedagógovia, členovia porôt, organizátori alebo sponzori a svojou prácou
prispeli k úspešnému ukončeniu 58. ročníka projektu v Slovenskej republike.
Slávnostné stretnutie Deň EURÓPY V ŠKOLE bude aj v tomto roku organizované v spolupráci so zastúpeniami
gestorských organizácií projektu v Slovenskej republike. Uskutoční sa dňa 17. mája 2011 v priestoroch
IUVENTY na Búdkovej 2 v Bratislave. Na stretnutí budú oficiálne vyhlásené výsledky a odovzdané ceny víťazom
58. ročníka súťažnej časti projektu. Čestné uznania budú zaslané poštou na adresy škôl.
Výsledky a ukážky vybraných prác sú zverejnené na www.iuventa.sk – Európa v škole.
Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a spoluprácu.
Víťazom srdečne blahoželáme!
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