EURÓPA V ŠKOLE
59. ročník projektu / súťaže v školskom roku 2011-2012
20. ročník v Slovenskej republike

Medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou :





Rady Európy
Európskeho parlamentu
Európskej komisie
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

EURÓPA: TVOJA – MOJA – NAŠA BUDÚCNOSŤ

_____________________________

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 59. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2011 – 2012

EURÓPA: TVOJA – MOJA – NAŠA BUDÚCNOSŤ
Motto projektu EURÓPA V ŠKOLE 2011 – 2012 sa viaže k Európskemu roku aktívnej participácie
ľudí v každom veku, ktorý bol vyhlásený pre rok 2012 Európskou komisiou
___________________________________________________________________________
Témy pre jednotlivé vekové kategórie:
Veková kategória 1
(6 - 9 rokov)

Európa je náš spoločný domov. Chceme sa oň starať a chrániť ho.
Multimediálne práce
Písomné práce
Umelecké práce
Kód 311
Kód 211
Kód 111
__________________________________________________________________________
Veková kategória 2
(10 - 12 rokov)

Európa je náš spoločný domov. Chceme pomáhať ľuďom aj prírode.
Multimediálne práce
Písomné práce
Umelecké práce
Kód 321
Kód 221
Kód 121
_____________________________________________________________________________
Veková kategória 3
(13 - 15 rokov)

Európa je náš spoločný domov. Vieme, čo by sme v ňom chceli zmeniť.
Multimediálne práce
Písomné práce
Umelecké práce
Kód 331
Kód 231
Kód 131
_______________________________________________________________________________
Veková kategória 4
(16 - 19 rokov)

Stojí za to žiť tak, aby sme neohrozili potreby budúcej generácie.
Európa a trvalo udržateľný rozvoj.
Multimediálne práce
Písomné práce
Umelecké práce
Kód 341
Kód 241
Kód 141
_______________________________________________________________________________

Aktívna účasť občanov v každom veku: každý človek má právo vyjadriť sa k
záležitostiam, ktoré sa týkajú všetkých ľudí.
Multimediálne práce
Písomné práce
Umelecké práce
Kód 342
Kód 242
Kód 142
_______________________________________________________________________________
Témy sú formulované len orientačne. Môžete ich ďalej obsahovo rozvinúť.

Ako je možné zaradiť sa do projektu / súťaže Európa v škole?
1. Vyveste plagátik s mottom a témami v priestoroch vašej školy,
CVČ, školskom klube a pod.
Zvoľte si témy, ktoré korešpondujú s mottom 59. ročníka
2.

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

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.)

október – november

november - december

december – január

4. Práce nezabudnite označiť príslušným kódom - podľa žánru
(pozri písomné a umelecké) a vekovej skupiny, v ktorej chcete
súťažiť. Vyplňte, podpíšte a priložte prihlášku (neprilepujte)
5. Ak máte v škole dostatočný počet prác, zorganizujte si za pomoci
pedagógov školské kolo: napr. so žiackou, resp. študentskou
porotou a urobte si výstavu zúčastnených prác.
6. Počty zúčastnených nahláste a víťazné práce zašlite podľa veku
účastníkov:
6 – 15 rokov na adresu gestora okresného kola.
Určí príslušný Krajský školský úrad.
T zaslania:
16 -19 rokov na adresu gestora krajského kola.
Určí príslušný Krajský školský úrad.
T zaslania:

január - 5.február

do 15. februára
do 15. februára

7. Všetky práce, ktoré postupujú do celoslovenského kola
musia prejsť v prípade vekových kategórií (6 -15) - okresným kolom,
v prípade vekovej kategórie (16-19) - krajským kolom Európa v škole!
Práce, ktoré budú zaslané rovno do celoslovenského kola nebudú
porotou akceptované!
8. Celoslovenskú porotu Európa v škole organizuje:
Slovenský sekretariát Európa v škole
IUVENTA, Bratislava.
T zaslania:
9. Vyhodnotenie 59. ročníka projektu a jeho súťažnej časti
sa uskutoční v Deň Európy v škole
Organizátor : Slovenský sekretariát Európa v škole
IUVENTA, Bratislava.
Naša adresa:
IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže
Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE
Búdková 2
SK - 811 04 Bratislava
Tel: 02/592 96 279
Fax: 02/ 5929 6123
e-mail: natasa.ondruskova@iuventa.sk
web: www.iuventa.sk – Európa v škole

do 15. marca 2012
máj 2012

EURÓPA V ŠKOLE
Motto:

P R I H L Á Š K A1

EURÓPA: TVOJA – MOJA – NAŠA BUDÚCNOSŤ

59. ročník projektu / súťaže Európa v škole (školskom roku 2011/2012)
===================================================================
Meno žiaka ..................................................................................................................................
Dátum narodenia ...........................................vek .............. trieda ..............................................
Adresa bydliska ............................................................................................................................
PSČ ................... telefón ....../........................ mobil......................................................................
Názov školy...................................................................................................................................
Adresa školy ................................................................................................................................
PSČ ....................telefón ......./.........................e-mail...................................................................
Meno pedagóga (tituly) ................................................................................................................
===================================================================
Prihlasujem sa do umeleckej časti súťaže - téma č.:

písomnej časti súťaže - téma č.:

Veková skupina:
I. (6 - 9 r.)

II. (10 - 12 r.)

III. (13 - 15 r.)

IV. (16 - 21 r.)

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

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

1

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

