EURÓPA V ŠKOLE
56. ročník medzinárodného projektu / súťaže prebiehajúceho pod patronátom:
•
•
•
•

Rady Európy
Európskeho parlamentu
Európskej komisie
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE, ktorý je spojený so sú ažnou  as ou, vstupuje v Európe
v školskom roku 2008/2009 do 56. ro níka svojej histórie. V Slovenskej republike ho otvárame už
šestnásty rok (šíri sa nepretržite od roku 1992). Tisíckam žiakov, študentov a pedagógov v Slovenskej
republike, ktorí projekt dôverne poznajú, ho osobitne predstavova netreba. Pre tých, ktorí sa k nemu
rozhodnú pripoji v tomto ro níku, ho predstavíme aspo krátko:
Projekt / sú až EURÓPA V ŠKOLE je na Slovensku registrovaný a podporovaný Ministerstvom
školstva SR, 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 sú ažná  as - ako tvorivá činnosť detí a mládeže. Projekt je
zverejnený v POP MŠ SR pre školský rok r. 2008/2009
EURÓPA V ŠKOLE je unikátna práve tým, že v desiatkach krajín Európy, v prostredí rôznych typov
a stup ov škôl, resp. zariadení, ktoré sa venujú vo nému  asu mládeže, ponúka každoro ne možnos
približne pol miliónu mladých Európanov zapoji sa sú asne do šírenia myšlienok európskej
spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Práca nad spolo ným mottom v
širokej škále možností - prostredníctvom individuálnych,  i kolektívnych prác, tradi nými – literárnymi,
výtvarnými,  i inými multimediálnymi prejavmi dáva možnos skuto ne každému vyjadri sa
k aktuálnym témam dneška. Literárne práce môžu by spracované v slovenskom alebo v
inom materinskom jazyku alebo v cudzích jazykoch.
Mladšie vekové kategórie (6 – 15 rokov) v sú ažnej  asti projektu sú ažia o možnos získa cenu a
diplom na okresnej alebo celoštátnej úrovni. Staršia veková kategória (15 – 19 rokov) sú aží okrem
možnosti získa cenu a diplom na krajskej alebo celoštátnej úrovni aj o možnos získa pobyt
v niektorom z Európskych mládežníckych táboroch Európa v škole, ktoré sú organizované v 10
štátoch Európy.
56. ročník medzinárodného projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE
Motto projektu už tradi ne odráža priority Rady Európy, Európskej komisie a Európskeho
parlamentu. Pod a Európskej komisie je potrebné, aby Európska únia z ekonomických i sociálnych
dôvodov posilnila svoju schopnos v oblasti kreativity, inovácií a lepšieho využívania vedomostí.
Výchova, formálne a neformálne vzdelávanie detí a mládeže sú nezastupite nou premisou tohto
procesu. Zlepšovanie kreatívnych schopností sa má pritom týka celej populácie ale najmä detí
a mládeže.
Ministri školstva  lenských krajín Európskej únie d a 22. 5. 2008 na zasadnutí v Bruseli podporili
návrh Európskej komisie, aby rok 2009 bol Európskym rokom kreativity a inovácií. Návrh bol
nasledovne schválený Európskym parlamentom.

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
Heuréka ! zvolal Archimedes ke  objavil zákon o telese ponorenom do kvapaliny …
A o my?

Projekt / sú až je na celoeurópskej úrovni koordinovaný Koordina ným výborom EUROPE AT
SCHOOL so sídlom v Bonne. V podmienkach SR je koordinovaný Slovenským sekretariátom
EURÓPA V ŠKOLE so sídlom v IUVENTE, Bratislava. Gestormi projektu na úrovni okresov a krajov
sú Krajské školské úrady, ktoré menujú okresných a krajských koordinátorov (okresných pre
kategórie 6 – 15 rokov a krajských pre kategórie 15 – 19 rokov). Zoznam okresných a krajských
koordinátorov zverejníme na internetovej adrese IUVENTY.
Tak ako každý rok, obraciame sa predovšetkým na vás, širokú pedagogickú verejnosť,  innú vo
všetkých typoch a stup och škôl, v školských kluboch a iných školských zariadeniach, v centrách
vo ného  asu a pod. so žiados ou o obsahovú a organiza nú podporu projektu EURÓPA V ŠKOLE
a o motiváciu detí a mládeže k ú asti v jeho sú ažnej  asti. Veríme, že sa nám s vašou pomocou
podarí zachova organiza nú kontinuitu projektu / sú aže EURÓPA V ŠKOLE.
Chceme opakovane zdôrazni , že kone ným cie om projektu nie je organizovanie exkluzívnej
súťaže umeleckých výkonov. Dôraz kladieme predovšetkým na prienik proeurópskych
a tvorivých myšlienok do celoročných aktivít v procese výchovy a vzdelávania. Tieto aspekty by
mali by preferované aj pri posudzovaní sú ažných výstupov žiakov a študentov.
Podrobnosti projektu a pravidlá sú aže sú uvedené v jeho Organiza nom poriadku. Informácie
o témach pre jednotlivé vekové kategórie v slovenskom jazyku, o podmienkach ú asti, o termínoch
a miestach, kde treba zasiela sú ažné príspevky sú aže EURÓPA V ŠKOLE sú k dispozícii na
webovej stránke IUVENTY od októbra na všetkých Krajských školských úradoch alebo priamo na
Slovenskom sekretariáte Európa v škole.
Štatistika je dôležitá pre nás všetkých. Význam proeurópskej výchovy a vzdelávania mládeže v SR je
dôvodom, pre ktorý sa každoro ne zaujímame o po et zapojených škôl a o po ty mladých  udí,
participujúcich v projekte a jeho sú ažnej  asti. Výsledky každoro ne oznamujeme Ministerstvu
školstva SR a Koordina nému výboru Európa v škole v Bonne, ktorý zverej uje celoeurópsku
štatistiku. Dovo ujeme si vás požiada , aby ste informovali svojich garantov (pri zasielaní prác do
okresného,  i krajského kola) o po te zapojených žiakov a študentov z vašej školy alebo iného
školského zariadenia. Pomôžete tým zvidite ni vašu školu,  i iné zariadenie a zhromaždi relevantné
údaje, nevyhnutné pre naše potreby.
V minulom školskom roku sa do projektu na Slovensku zapojilo spolu 17 256 žiakov, študentov a
školských kolektívov z 819 všetkých typov a stup ov škôl, zo školských zariadení a centier vo ného
 asu na vä šine územia Slovenskej republiky. V sú ažnej  asti cenu Slovenského výboru EURÓPA
V ŠKOLE získalo 59 žiakov a študentov za ich individuálne alebo skupinové práce a projekty. Porota
alej udelila ceny deviatim školským kolektívom a trom pedagógom. Do Európskych mládežníckych
táborov Európa v škole vycestovalo 10 študentov.  estnými uznaniami bolo v 55. ro níku ocenených
58 individuálnych a kolektívnych prác a 10 školských kolektívov.  alších 60 žiackych prác porota
vybrala a zaslala na 39. ro ník svetovej výstavy žiackych výtvarných prác, ktorá sa uskuto nil
v septembri 2008 na Taiwane.
Veríme, že aj témy tohto ro níka budú pre Vás prí ažlivé a zaujímavé.
V mene prípravného výboru Vám želám ve a tvorivých nápadov a teším sa na spoluprácu.
PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
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