EURÓPA V ŠKOLE
63. ročník medzinárodného projektu / súťaže.
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 2015 – 2016 vstupuje projekt uvedený v Európe do 63. ročníka svojej histórie.
Tisíckam žiakov, študentov a pedagógov v Slovenskej republike, ktorí projekt dôverne poznajú (šíri sa
nepretržite od roku 1992) ho osobitne predstavovať netreba. Napokon prebieha u nás už 23 rokov.
Pre tých, ktorí sa k nemu rozhodnú pripojiť v tomto ročníku, predstavíme ho aspoň krátko:
Medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE a jeho súťažná časť je na Slovensku registrovaný a
podporovaný Ministerstva 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.
Motto 63. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2015 – 2016

ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI
Motto 63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE sa viaže k Európskemu roku
boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska Únia.
EURÓPA V ŠKOLE je unikátna práve tým, že súčasne vo väčšine krajín Európy, v prostredí rôznych
typov a stupňov škôl, resp. zariadení, ktoré sa venujú voľnému času mládeže, ponúka každoročne
možnosť približne pol miliónu mladých Európanov zapojiť sa súčasne do šírenia myšlienok európskej
spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Práca nad spoločným mottom v
širokej škále možností - prostredníctvom individuálnych, či kolektívnych prác, tradičnými literárnymi, výtvarnými, či novšími multimediálnymi prejavmi dáva súťažná časť projektu možnosť
skutočne každému vyjadriť sa k aktuálnym témam dneška. Od roku 2013 je možné realizovať témy
projektu EUROPE AT SCHOOL aj v medzinárodnej spolupráci škôl cez e-Twinning.
Medzinárodný projekt a jeho súťažná časť je na celoeurópskej úrovni koordinovaný Coordinating
Unit EUROPE AT SCHOOL so sídlom v Berlíne. Ten je aj celoeurópskym gestorom EUROPE AT SCHOOL
realizovanej cez e-Twinning. V podmienkach SR je koordinovaný Slovenským sekretariátom EURÓPA
V ŠKOLE, so sídlom v Slovenskom inštitúte mládeže - IUVENTE. Gestormi projektu na úrovni okresov
/obvodov a krajov sú príslušné oddelenia obvodných úradov, ktoré menujú obvodných koordinátorov
pre kategórie 6 - 15 rokov a krajských koordinátorov pre kategórie 16 - 21 rokov.

Mladšie vekové kategórie (6 - 15 rokov) v súťažnej časti projektu usilujú o možnosť získať cenu a
diplom na okresnej, obvodnej alebo celoštátnej úrovni. Staršia veková kategória (16 - 21 rokov) súťaží
okrem ceny a diplomu na krajskej alebo celoštátnej úrovni aj o možnosť získať pobyt v niektorom
z Európskych mládežníckych táboroch EUROPE AT SCHOOL, ktoré sú organizované v štátoch Európy.
Tak ako každý rok, obraciame sa predovšetkým na Vás, širokú pedagogickú verejnosť, činnú vo
všetkých typoch a stupňoch škôl, v školských kluboch a iných školských zariadeniach, v centrách
voľného času a pod., so žiadosťou o obsahovú a organizačnú podporu projektu EURÓPA V ŠKOLE a o
motiváciu detí a mládeže k účasti v jeho súťažnej časti. Veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí
zachovať organizačnú kontinuitu medzinárodného projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE.
Cieľom projektu nie je organizovanie exkluzívnej súťaže umeleckých výkonov. Dôraz kladieme
predovšetkým na prienik proeurópskych a globálnych myšlienok do celoročných aktivít v procese
výchovy a vzdelávania. Tieto aspekty by mali byť preferované aj pri posudzovaní súťažných výstupov
žiakov a študentov. Pri stvárnení tém môžu žiaci a študenti využívať všetky možné techniky a žánre:
eseje, reportáže, rozhovory, fantazijne príbehy, dokumenty, letáky, krátke filmy, videa, grafiky,
maľby, koláže, plagáty, komiksy a pod. Podrobnosti projektu a pravidlá súťaže sú uvedené v jeho
Organizačnom poriadku na www.iuventa.sk / EURÓPA V ŠKOLE.
Súťažná časť projektu je prísne postupová. Vstupom projektu do novej dekády, sme v súlade
s požiadavkami Smernice č. 27/2011 pridali k povinným školské, resp. domáce kolá (v prípade CVČ
alebo inej organizácie). Práca každého účastníka súťažnej časti musí prejsť školským (domácim),
obvodným, resp. krajským kolom (podľa veku). Práce bez evidencie v školskom, obvodnom resp.
krajskom kole nebudú môcť byť celoslovenskou porotou akceptované.
Informácie o témach pre jednotlivé vekové kategórie, o podmienkach účasti, o termínoch a miestach
kam zasielať súťažné príspevky, o počtoch ako aj tlačivá a nominačné zoznamy 63. ročníka projektu
EURÓPA V ŠKOLE sú k dispozícií na webovej stránke IUVENTY www.iuventa.sk / EURÓPA V ŠKOLE/
63. ročník, 2015 - 2016. V januári 2016 v časti Adresáre bude umiestnený aj inovovaný zoznam
obvodných a krajských porôt.
Štatistika je dôležitá pre všetkých nás. 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 Európa v škole v Berlíne, ktorý
zverejňuje celoeurópsku štatistiku. Dovoľujeme si Vás požiadať aby ste informovali svojich garantov
pri zasielaní prác do obvodného, či krajského kola o počte zapojených žiakov a študentov z vašej školy
alebo iného školského zariadenia. 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.
PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE
viceprezidentka
Európskeho výboru EURÓPA V ŠKOLE

