EURÓPA V ŠKOLE
61. ročník projektu / súťaže v školskom roku 2013-2014
Medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou :
Rady Európy
Európskeho parlamentu
Európskej komisie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

AKO CHCEME ŽIŤ V EURÓPE?
2014
Európsky rok
zosúladenia
pracovného a
rodinného
života

Pre všetky vekové kategórie detí a mládeže :
v základných školách – štátnych, súkromných, cirkevných, umeleckých, špeciálnych
v stredných školách – odborných, gymnáziách, štátnych, súkromných, cirkevných, umeleckých
v stredných odborných učilištiach - štátnych, súkromných, cirkevných
v školských kluboch - štátnych, súkromných, cirkevných
v centrách voľného času a kluboch mládeže - štátnych, súkromných, cirkevných

Pre celú škálu vzdelávacích a výchovných predmetov a voľnočasových aktivít :

literárne práce
publicistika
súťažné hry a kvízy
výtvarné práce
dráma

multimediálne projekty
iné umelecké žánre
individuálne práce
kolektívne práce
celoškolské projekty

Motto 61. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2013 – 2014

AKO CHCEME ŽIŤ V EURÓPE?
Motto 61. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE sa viaže k Európskemu roku
zosúladenia pracovného a rodinného života, ktorý vyhlásila pre rok 2014 Európska Únia.
_____________________________________________________________________________________
Veková kategória 1
(6 - 9 rokov)

Niekedy je doma veselo,
Multimediálne práce
Kód 311

niekedy treba upratovať.

Písomné práce
Kód 211

Umelecké práce
Kód 111

V Európe má každý suseda. Susedia chodia na návštevy. Aj my chodíme.
Multimediálne práce
Kód 312

Písomné práce
Kód 212

Umelecké práce
Kód 112

____________________________________________________________________________________
Veková kategória 2
(10 – 12 rokov)

Dobrodružná rodinná dovolenka v Európe.
Multimediálne práce
Kód 321

Písomné práce
Kód 221

Umelecké práce
Kód 121

Aká by mala byť škola budúcnosti?
Multimediálne práce
Kód 322

Písomné práce
Kód 222

Umelecké práce
Kód 122

____________________________________________________________________________________
Veková kategória 3
(13 - 15 rokov)

Moji rodičia stále pracujú. Ako som ich naučil oddychovať.
Postrehy zo života jednej rodiny.
Multimediálne práce
Kód 331

Písomné práce
Kód 231

Umelecké práce
Kód 131

Je pracovné nasadenie –„cool“ alebo drina? Rodina potrebuje čas.
Multimediálne práce
Kód 332

Písomné práce
Kód 232

Umelecké práce
Kód 132

____________________________________________________________________________________
Veková kategória 4
(16 - 21 rokov)

Ľahostajnosť – škodlivý vírus.
Vzdelaní a zodpovední – takí budú naďalej mladí ľudia v Európe.
Multimediálne práce
Kód 341

Písomné práce
Kód 241

Umelecké práce
Kód 141

Rovnováha: práca – život. Naša predstava.
Multimediálne práce
Kód 342

Písomné práce
Kód 242

Umelecké práce
Kód 142

____________________________________________________________________________________

Ako je možné zaradiť sa do projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE?
1. Vyveste leták s mottom a témami v priestoroch vašej školy,
CVČ, školskom klube a pod.
Zvoľte si témy, ktoré korešpondujú s mottom 61. ročníka.

október – november

2. Zaraďte témy do vyučovacích programov. Diskutujte
o témach napr. na hodinách dejepisu, zemepisu,
občianskej výchovy, cudzích jazykov, alebo na hodinách
materinského jazyka a literatúry.

november – december

3. Sústreďte sa na prípravu súťažných príspevkov. Môžete ich
pripraviť a zasielať buď individuálne alebo v skupinách,
samostatne alebo v spolupráci s svojimi učiteľmi.
Akceptované sú všetky druhy prejavov (básne, poviedky, eseje,
interview, scenáre, v materinskom alebo cudzích jazykoch,
ďalej kresby, maľby, grafiky, kombinované techniky, rôzne druhy
vizuálnych, zvukových, manuálnych prác, počítačové hry,
programy, multimediálne projekty a pod.)

december – január

4. Práce nezabudnite označiť príslušným kódom - podľa žánru
a vekovej skupiny, v ktorej chcete súťažiť.
Vyplňte, podpíšte a priložte prihlášku (neprilepujte)
5. Zorganizujte školské kolo napr. aj so žiackou,
resp. študentskou porotou. POVINNÉ! Nominujte najlepšie práce
na postup. Urobte si výstavu zúčastnených prác.
6. Počty zúčastnených nahláste a víťazné práce s nominačným
zoznamom zašlite podľa pokynov a veku účastníkov:
6 – 15 rokov na adresu gestora obvodného kola.
Určí príslušný obvodný úrad.
T zaslania:
16 -19 rokov na adresu gestora krajského kola.
Určí príslušný obvodný úrad.
T zaslania:

január - 10.február

do 15. februára
do 15. februára

7. Všetky práce, ktoré postupujú do celoslovenského kola
musia prejsť najprv školským (domácim) kolom. Ďalej
v prípade vekových kategórií (6 -15) - okresným kolom,
v prípade vekovej kategórie (16-19) - krajským kolom Európa v škole!
Práce, ktoré budú zaslané zo škôl priamo do celoslovenského
kola nebudú porotou akceptované!
8. Celoslovenskú porotu Európa v škole organizuje:
Slovenský sekretariát Európa v škole
IUVENTA, Bratislava.
T zaslania:
9. Vyhodnotenie 61. ročníka projektu a jeho súťažnej časti
sa uskutoční v Deň Európy v škole
Organizátor : Slovenský sekretariát Európa v škole
IUVENTA, Bratislava.

do 15. marca 2014
máj 2014

Naša adresa:
IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže
Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE
Búdková 2, SK - 811 04 Bratislava
Tel: 02/50 222 317 Fax: 02/ 50 222 316
e-mail: natasa.ondruskova@iuventa.sk web: www.iuventa.sk – EURÓPA V ŠKOLE
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P R I H L Á Š K A1

AKO CHCEME ŽIŤ V EURÓPE?

Motto:

61. ročník projektu / súťaže Európa v škole (školskom roku 2013/2014)
========================================================================================
Meno žiaka / študenta ..........................................................................................................................................
Vek ......................................trieda / ročník....................... dátum narodenia .....................................................
Adresa bydliska .....................................................................................................................................................
PSČ ................... mobil....................................... e-mail........................................................................................
Názov školy...........................................................................................................................................................
Adresa školy .........................................................................................................................................................
PSČ ....................telefón ......./..............................e-mail......................................................................................
Meno pedagóga (tituly) .......................................................................................................................................

=======================================================================================
Prihlasujem sa na tému č.:

Veková skupina:
I. (6 - 9 r.)

II. (10 - 12 r.)

III. (13 - 15 r.)

IV. (16 - 21 r.)

(zakrúžkujte)

Názov práce:

================================================================================
Charakteristika práce z pohľadu pedagóga (motivácia a prístup žiaka, žáner, použité techniky a pod.)

========================================================================================
aktívne
pasívne
Jazykové znalosti (len v prípade skupiny IV.):
========================================================================================
Prihlášku zasielajte vždy len spolu s prácou (neprilepujte)
Podpis súťažiaceho

1

Prosíme prihlášku najprv vypísať v PC, až potom vytlačiť, opečiatkovať a priložiť k práci.
Predídeme tým skomoleninám v menách a priezviskách.

