EUROPE AT SCHOOL
EURÓPA V ŠKOLE

65. ročník medzinárodného projektu
aj v Slovenskej republike po novom.

Medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou :





Rady Európy
Európskeho parlamentu
Európskej komisie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

V školskom roku 2017–2018 vstupuje uvedený projekt v Európe do 65. ročníka svojej histórie. Tisíckam žiakov,
študentov a pedagógov v Slovenskej republike, ktorí projekt dôverne poznajú ho osobitne predstavovať
netreba (šíri sa takmer nepretržite od roku 1992). Pre tých, ktorí sa k nemu rozhodnú pripojiť v tomto ročníku,
predstavíme ho aspoň krátko:
Medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE / EUROPE AT SCHOOL a jeho súťažná časť je na Slovensku registrovaný
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je jeho hlavným garantom. Tak ako
v ostatných asociovaných krajinách, aj u nás sú aktivity v rámci projektu kvalifikované ako doplnkové formy
implementácie európskej dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, jeho súťažná časť, ako tvorivá činnosť
detí a mládeže.
Medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE / EUROPE AT SCHOOL je unikátny práve tým, že súčasne v niekoľkých
asociovaných krajinách Európy, v prostredí rôznych typov a stupňov škôl, resp. zariadení, ktoré sa venujú
voľnému času mládeže, ponúka každoročne možnosť mladým Európanom zapojiť sa do šírenia myšlienok
európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Práca nad spoločným mottom v
širokej škále možností prostredníctvom kolektívnych prác, medzinárodných projektov dáva súťažná časť
projektu možnosť skutočne každému vyjadriť sa k aktuálnym témam dneška.
EUROPE AT SCHOOL v SR cez eTwinning
Vďaka iniciatíve koordinačného výboru EUROPE AT SCHOOL - Europäische Bewegung Deutschland e. V. Geschäftsstelle Europäischer Wettbewerb so sídlom v Berlíne, už od školského roku 2011–2012 bolo možné
realizovať témy projektu EUROPE AT SCHOOL aj v medzinárodnej spolupráci škôl cez eTwinning. Mnohé naše
školy sa tejto možnosti chopili a uspeli. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť pôvodného spôsobu realizácie
projektu EURÓPA V ŠKOLE na národnej úrovni sme sa rozhodli, že aj v Slovenskej republike prejdeme od
školského roku 2017–2018 len na medzinárodnú úroveň spolupráce cez eTwinning. V Slovenskej republike sa
však tento krok procedurálne nezaobíde bez spolupráce s NSS (Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl
v SR so sídlom na Žilinskej univerzite v Žiline), ktorá by v budúcnosti na realizácii projektu EUROPE AT SCHOOL
aj finančne participovala. Nakoľko NNS má v súčasnosti naplánovaný a schválený rozpočet na roky 2017 a 2018,
môžeme o odmene pre víťazné školy v projektoch EUROPE AT SCHOOL cez eTwinning uvažovať od šk. r. 2018–
2019.

Motto 65. ročníka projektu
EUROPE AT SCHOOL
v školskom roku 2017 – 2018

THINK – WHAT IS EUROPE MADE OF?
Motto 65. ročníka medzinárodného projektu sa
viaže k European Year of Culture 2018,
ktorý vyhlásila Európska Únia.

V školskom roku 2017–2018 je možné zapojiť sa do projektov EUROPE AT SCHOOL ako do bežných projektov
eTwinning, ktoré budú hodnotené v rámci súťaže o najlepší projekt eTwinning bez uvedenia, že ide špeciálne o
spoluprácu v projekte EUROPE AT SCHOOL.
Ako sa zapojiť do medzinárodného projektu EUROPE AT SCHOOL
Podmienkou účasti je zaregistrovať vašu školu na https://www.etwinning.net/sk/pub/index.htm, dostať sa do
medzinárodnej databázy škôl a nájsť si partnerov na spoluprácu. Rovnako tak umožníte iným školám, aby si
našli vás. Škola sa prihlási do databázy cez portál eTwinning, nájde si zahraničného partnera a spoju vytvárajú
projekt (napr. v projekte EUROPE AT SCHOOL v rámci niektorého z modulov). Svoje diela žiaci vkladajú do
spoločného pracovného priestoru TwinSpace. Vkladať môžu kresby, fotografie, básne, eseje, videá, a ďalšie
kreatívne výtvory – všetko, celá spolupráca sa deje len virtuálne, nič sa nepredkladá fyzicky. Cez projekt
eTwinning nie je potrebné realizovať žiadne okresné ani krajské kolá. Výhodou/nevýhodou vytvárania
spoločných projektov cez eTwinning je, že spolupráca prebieha v skupinách partnerov, aj zahraničných a môže
vyžadovať aspoň základnú znalosť cudzích jazykov. Stále však platí, že spolupráca na projektoch (napr. EUROPE
AT SCHOOL) prebieha podľa vekových skupín.
Medzinárodný projekt EUROPE AT SCHOOL a jeho súťažná časť sú na celoeurópskej úrovni koordinované
Europäische Bewegung Deutschland e. V. - Geschäftsstelle Europäischer Wettbewerb, so sídlom v Berlíne.
Geschäftsstelle Europäischer Wettbewerb je certifikovaným strediskom medzinárodnej spolupráce a plní úlohu
coordinating unit EUROPE AT SCHOOL, je celoeurópskym gestorom súťažnej časti EUROPE AT SCHOOL
realizovanej cez eTwinning. V podmienkach Slovenska je projekt EUROPE AT SCHOOL naďalej evidovaný
Slovenským sekretariátom EURÓPA V ŠKOLE so sídlom v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Význam proeurópskej výchovy a vzdelávania mládeže v SR je dôvodom, pre ktorý sa každoročne zaujímame
o počet zapojených škôl a o počty mladých ľudí, participujúcich v projekte a jeho súťažnej časti. Výsledky
každoročne oznamujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Koordinačnému výboru EUROPE
AT SCHOOL v Berlíne, ktorý zverejňuje celoeurópsku štatistiku. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás
informovali o počte zapojených žiakov a študentov vašej školy alebo iného školského zariadenia do súťažnej
časti EUROPE AT SCHOOL realizovanej cez eTwinning. Pomôžete tým zviditeľniť vašu školu, či iné zariadenie
a nám zhromaždiť relevantné údaje, nevyhnutné pre naše potreby.
Želám Vám aj v tomto školskom roku veľa tvorivých nápadov a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
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