EURÓPA V ŠKOLE 56. ročník
školský rok 2008/2009
Koordinátorom medzinárodného projektu / sú aže EURÓPA V ŠKOLE
Organizátorom okresných a krajských porôt v školskom roku 2008/2009
Vec:

INŠTRUKCIE K ORGANIZOVANIU OKRESNEJ A KRAJSKEJ POROTY a TERMÍNY

Vážení kolegovia,
v prvom polroku školského roka 2008/2009 je práca na projekte EURÓPA V ŠKOLE sústredená
prevažne na školách a v školských zariadeniach, kde v aka motivácii pedagógov, rovnako ako z
iniciatívy samotných žiakov a študentov prebiehajú rôzne aktivity zamerané implementáciu európskej
dimenzie do procesu výchovy, formálneho, neformálneho a spontánneho vzdelávania.
V januári 2009 sa pod a harmonogramu ukon í prvá etapa projektu. V závere nej fáze budú ma žiaci
a študenti možnos pripravi si svoje výstupy, ktorými sa chcú prezentova v sú ažnej  asti projektu
EURÓPA V ŠKOLE. Práce môžu by individuálne i skupinové, výtvarne, literárne, resp. všetky druhy
multimediálnych, vizuálnych a zvukových prác, ktoré korešpondujú s mottom.
Motto 56. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2008 – 2009
je príspevkom projektu k Európskemu roku kreativity a inovácií.
Heuréka! Nápady pre Európu
Eureka! Ideas for Europe
KŠÚ, resp. nimi poverené inštitúcie by mali v druhej polovici februára 2009 zorganizova poroty pre
posúdenie prác na úrovni okresu, resp. kraja. Upozor ujeme, že v porotách by mali by zastúpení
pedagógovia z rôznych typov škôl, aby bola zabezpe ená objektívnos a adekvátnos posúdenia
výstupu.
Termín zaslania prác zo škôl do okresných, resp. krajských kôl:

do 15. februára 2009

Práca každého účastníka musí prejsť okresným, resp. krajským kolom (podľa veku)! Práce bez
evidencie v okresnom, resp. krajskom kole nebudú celoslovenskou porotou akceptované.
Vekové kategórie 1,2,3 (6 - 15 rokov)
Práce sú ažiacich zo základných škôl, nižších ro níkov osemro ných gymnázií, škôl pre deti so
špeciálnymi potrebami, internátnych škôl, ZUŠ I. a z centier vo ného  asu - by sa mali dosta na
adresu inštitúcie (t.j. školy, CV , resp. iné), ktorá bola KŠÚ poverená koordináciou aktivít v okrese a
vyhodnotením okresného kola projektu Európa v škole (pozri zoznam okresných koordinátorov). V
prípade, že takáto inštitúcia v niektorom okrese nebola ur ená, organizátorom okresného kola, pod a
pokynov MŠ SR, zostáva oddelenie odborných a metodických  inností príslušného KŠÚ. Ví azné
práce vo vekovej kategórii 6-15 rokov po okresnom kole nepostupujú do krajského kola.
Ví azné práce postupujú spolu so sprievodným listom z okresnej poroty a štatistikou za celý okres do
celoštátneho kola.
Veková kategória 4 (15 - 19 rokov)
Práce sú ažiacich z nasledovných typov škôl: gymnázií, všetkých typov stredných odborných škôl,
stredných odborných u ilíš , internátnych škôl, ZUŠ II. cyklu a z centier vo ného  asu, by sa mali
dosta na adresu inštitúcie (t.j. školy, CV , resp. iné), ktorá bola KŠÚ poverená koordináciou aktivít a
vyhodnotením krajského kola projektu Európa v škole (pozri zoznam krajských koordinátorov). V
prípade, že takáto inštitúcia nebola ur ená, organizátorom krajského kola, pod a pokynov MŠ SR, je
oddelenie odborných a metodických  inností príslušného KŠÚ. V tejto vekovej kategórii krajskému
kolu nepredchádza okresné kolo. Práce postupujú zo škôl priamo do krajských kôl. Po
uskuto není krajského kola ví azné práce postupujú, spolu so sprievodným listom z krajskej poroty
a štatistikou za celý kraj, do celoštátneho kola.
Termín zasadnutia okresných a krajských porôt
po 15. februári 2009

Napriek tomu, že nás spontánny záujem žiakov, študentov a pedagógov o projekt Európa v škole
nesmierne teší, z pochopite ných dôvodov a pod a propozícií do celoslovenského kola nemôžu
postúpi všetci. Uvítali by sme, ak by ví azi okresných a krajských kôl, spolu s najaktívnejšími
pedagógmi boli ocenení diplomami a knihami a ich mená by boli zverejnené v regionálnych médiách.
Odporú ame riadi sa Smernicou MŠ SR 573/2000-7 § 6 - Financovanie sú aží.
Počty udeľovaných cien na úrovni okresu a kraja:
Okresné poroty udeľujú ceny v počtoch:
výtvarné práce žiakov základných škôl
výtvarné práce žiakov základných umeleckých škôl I. stup a
výtvarné práce žiakov špeciálnych škôl
spolu:

9
po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
9
po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
3
ví azi spolu v kateg. 1,2,3
21

literárne práce žiakov základných škôl v materinskom jazyku 9
literárne práce žiakov špeciálnych škôl v materinskom jazyku 3
spolu:
12

po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
ví azi spolu v kateg.1,2,3

literárne práce žiakov základných škôl v cudzích jazykoch
spolu:

3
3

ví azi spolu v kateg.1,2,3

multimediálne projekty kolektívov žiakov základných škôl
multimediálne projekty kol. základ.umeleckých škôl I. stup a
spolu:

1
1
2

ví az v kat. 1,2,3
ví az v kat. 1,2,3

kolektívne práce žiakov základných škôl
kolektívne práce základných umeleckých škôl I. stup a
kolektívne práce žiakov špeciálnych škôl
spolu:

1 ví az v kat. 1,2,3
1 ví az v kat. 1,2,3
1 ví az v kat. 1,2,3
3

Ceny pre okres spolu:

41 víťazov

Krajské poroty udeľujú ceny v počtoch:
výtvarné práce študentov stredných škôl a odborných u ilíš
výtvarné práce žiakov základných umeleckých škôl II. stup a
výtvarné práce žiakov špeciálnych škôl
spolu:

3
3
1
7

ví azi v kateg. 4
ví azi v kateg. 4
ví az v kateg. 4

literárne práce študentov stred.škôl a odbor.u ilíš v mat.jaz.
literárne práce študentov špeciáln.škôl v materinskom jazyku
spolu:

3
1
4

ví azi v kateg. 4
ví az v kateg. 4

literárne práce štud. stred.škôl a odbor.u ilíš v cudzích jazykoch
spolu:

3
3

ví azi v kat. 4

multimediálne projekty kol. základ.umeleckých škôl II. stup a
multimediálne projekty kol. štud. stred. škôl a odbor.u ilíš
spolu:

1
1
2

ví az v kateg. 4
ví az v kateg. 4

kolektívne práce základných umeleckých škôl II. stup a
kolektívne práce študentov stredných škôl a odborných u ilíš
kolektívne práce studentov špeciálnych škôl
spolu:

1
1
1
3

ví az v kateg. 4
ví az v kateg. 4
ví az v kateg. 4

Ceny na úrovni kraja spolu:

19 víťazov

Informácia o počte prác postupujúcich z okresov a krajov do celoštátneho kola:
Organizátorov porôt žiadame, aby do celoslovenského kola zasielali pod a možností len po 3 práce v
každej vekovej kategórii a pod a typu prác - písomné práce v materinskom jazyku, resp. cudzích
jazykoch a iné umelecké práce.
V praxi by to malo vyzera tak, že:
- z jedného okresu postúpi 9 písomných a 9 iných umeleckých prác - spolu 18, maximálne 20;
- z jedného kraja postúpia 3 písomné práce v materinskom jazyku, 3 v cudzích jazykoch a 3 z oblasti
iných umeleckých prejavov - spolu 9, maximálne 10.
- z každého kraja je možné zasla návrhy na ocenenie 1 aktívneho pedagóga
V každom prípade celoslovenská porota bude musie posúdi viac ako 2000 prác a vybra tie
najlepšie na ocenenie.
Organizátorom celoslovenskej poroty je Slovenský sekretariát Európa v škole a Centrum pre Európske
kluby.
Termín zaslania prác do celoslovenského kola:

do 15. marca 2009

Práce po zasadnutí okresnej a krajskej poroty je potrebné zasla na adresu:
Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE
Centrum pre EURÓPSKE KLUBY
IUVENTA, Búdková 2
SK – 811 04 Bratislava 1
Pokyny:
2

Ve kos zaslaných umeleckých plošných prác by nemala presahovať formát väčší ako 1m a u
priestorových ani jeden rozmer nemala presahova 1m. Pri umeleckých prácach s vä šími rozmermi,
ako sú uvedené, pošlite prosím iba fotografickú dokumentáciu.
Literárne práce je potrebné zasiela v dvoch kópiách, pod a možnosti v strojopisnej (po íta ovej)
podobe, ( as práce môže by prezentovaná aj ako autentický, rukou písaný text žiaka).
Práce za každú školu, okres  i kraj by mali by zaslané spolu s prehľadným zoznamom - súpiskou,
dokumentujúcou kategóriu a meno žiaka, študenta (resp. kolektívu).
Každá práca musí by ozna ená menom žiaka, resp. študenta, jeho vekom a adresou školy, doložená
vyplnenou prihláškou a podpisom a pe iatkou školy (prípadne i stanoviskom pedagóga). Prihlášky
prosíme prilepi alebo upevni tak, aby bolo jasné ku ktorej práci prihláška patrí! Sú ažné práce, ktoré
postúpia do celoslovenského kola sa spravidla nevracajú autorom a slúžia na putovné výstavy a pre
 alšie potreby propagácie hnutia Európa v škole.
Štatistika je pre všetkých nás dôležitá, preto Vás prosíme o vyplnenie štatistických údajov, ktoré
nájdete v hárku štatistika Okres , resp. štatistika Kraj. Budeme radi, ak tam bude uvedený údaj aj
o približnom po te všetkých zapojených žiakov a študentov z príslušného typu škôl, nie iba tých, ktorí
postúpili do okresného, resp. krajského kola. Prostredníctvom štatistiky informujeme Ministerstvo
školstva SR a Koordina ný výbor Európa v škole so sídlom v Bonne, ktorý zase zostavuje
celoeurópsku štatistiku. Veríme, že pochopíte našu snahu poskytova každoro ne vierohodné,
neskreslené údaje o vývoji projektu Európa v škole v SR.
Budeme pov a ní, ak nám spolu so štatistikou zašlete tiež správu o dátume, mieste a spôsobe
slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania ocenení ví azom okresného resp. krajského kola.
Uvítame tiež kópie novinových  lánkov, zmienku v masmédiách, pozvánky na výstavu zú astnených
prác a pod.
akujeme za porozumenie a spoluprácu
S pozdravom

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.

