Zapojte Vašu strednú školu do súťaže
Mladý Európan v roku 2018!
Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento
rok už 13. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom
druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.
Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi
stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii,
osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.
Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej
verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede
na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských
štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej
úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.
Záštitu nad súťažou v roku 2018 prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán
Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.
Prioritami tento rok sú: Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, 10 priorít Európskej komisie,
Investičný plán pre Európu a voľby do Európskeho parlamentu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade
Európskej únie v roku 2018, konkrétne Bulharsko a Rakúsko.
Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana
finančných záujmov EÚ .
Ďalej znalosť rôznych európskych programov ako napríklad Európsky zbor solidarity, Európa
pre občanov a znalosť kľúčových inštitucionálnych sietí Európskej únie.
Súťaže na regionálnej úrovni sa zúčastní v každom regióne max. 15 trojčlenných družstiev zložených
zo študentov 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl regiónu, na základe
písomnej prihlášky školy doručenej osobne, poštou alebo elektronickou poštou. V prípade vyššieho
počtu záujemcov bude do súťaže zaradených prvých 15 prihlásených škôl podľa termínu doručenia
prihlášok do sídla vyhlasovateľa súťaže. Pri zistení nepravdivých informácií je organizátor súťaže
oprávnený vylúčiť danú školu zo súťaže.
Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine
aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Bulharsku, alebo o Rakúsku, krajine, ktorá bude
predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2018.
Tento projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí sa súťaže už v minulosti zúčastnili.
A. Regionálna úroveň
Prihlášky tímov z jednotlivých škôl je možné posielať do 19. marca 2018 regionálnym infocentrám
Europe Direct. Regionálne kolá Mladého Európana sa uskutočnia od 26. marca do 27. apríla 2018.

Súťaž na regionálnej úrovni je trojkolová: 1.kolo, 2.kolo a finále. Prvých dvoch kôl sa zúčastní každé
z max. 15 súťažiacich družstiev. Získaný počet bodov za obe kolá sa každému družstvu sčíta.
Do tretieho kola postúpia iba tri najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnia v nevyhlásenom poradí
na prvom, druhom a treťom mieste z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch
kolách súťaže.
Prvé kolo súťaže predstavuje písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok
s rôznou bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených pre každé súťažiace
družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť.
Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou.
Časový limit pre toto kolo je 20 minút.
Druhé kolo je jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky.
Krížovku tvoria jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Hodnotiacim
kritériom je počet správne umiestnených jazykových výrazov alebo ich spojení vybraných
z disponibilnej jazykovej pomôcky a vložených do jazykovej krížovky s tajničkou v čo najkratšom
časovom limite.
Tretie kolo súťaže je finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok,
doplnených obrázkami. Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a sú z 3 oblastí:
osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ. Každé družstvo si vyberie 5 otázok, doplnených
obrázkami, zvolenej bodovej hodnoty z každej oblasti. Hodnotiacim kritériom bude správna odpoveď
súťažiaceho družstva v časovom limite 15 sekúnd. Družstvá budú otázky zodpovedať postupne,
pri prvej otázke bude poradie odpovedajúcich družstiev vzostupné, pri druhej zostupné, atď.
Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú vecné ceny. Všetky
zúčastnené družstvá dostanú upomienkové predmety so symbolmi EÚ, a taktiež prezentačné
predmety od partnerov súťaže. Víťazné družstvo postupuje do celoslovenskej súťaže organizovanej
na národnej úrovni, do ktorej ho prihlasuje organizátor regionálnej súťaže.
B. Národná úroveň
Národné kolo súťaže Mladý Európan sa uskutoční 14.6.2018 v Bratislave.
Súťaž je trojkolová: 1.kolo, 2.kolo a Finále. Prvých dvoch kôl sa zúčastní každé z platne prihlásených
súťažiacich družstiev. Získaný počet bodov za obe kolá sa každému družstvu sčíta. Do tretieho kola
postúpi iba šesť družstiev, ktoré sa umiestnia v nevyhlásenom poradí na prvom až šiestom mieste
z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže.
Prvé kolo súťaže prestavuje písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou
bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených pre každé súťažiace družstvo
z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť.
Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou.
Časový limit pre toto kolo je 20 minút.
Druhé kolo súťaže je zamerané na správne zodpovedanie otázok s rôznou bodovou hodnotou (10,
20, 30-bodové) zo 4 oblastí života EÚ a jej členských krajín: história, geografia, zaujímavosti,
osobnosti. Každé družstvo si vyberie 2 otázky zvolenej bodovej hodnoty z každej z predmetných
oblastí. Hodnotiacim kritériom bude správna odpoveď súťažiaceho družstva v časovom limite 15
sekúnd. Družstvá budú otázky zodpovedať postupne, pri prvej otázke bude poradie odpovedajúcich
družstiev vzostupné, pri druhej zostupné, atď.
Tretie kolo súťaže bude pozostávať z prezentácií jednotlivých tímov o krajinách predsedajúcich Rade
Európskej únie, konkrétne o Bulharsku alebo Rakúsku v tomto roku. Každý tím si vopred pripraví
prezentáciu, ktorú následne predstaví ostatným účastníkom súťaže. Jej obsah bude vychádzať
a zároveň obsahovať informácie z projektu, ktorý tím odovzdal ako podmienku vstupu na regionálne
kolo súťaže.

Študenti zároveň v tejto časti súťaže odovzdajú porote krátky video scenár (v písomnej podobe).
V uvedenom scenári jednotlivé tímy navrhnú, ako by zo svojej osobnej perspektívy predstavili
vybranú krajinu prostredníctvom nimi vyrobeného, krátkeho – cca 10 minútového videa.
Podmienkou je, že video bude zachytávať jednu z vyššie uvedených krajín, scenár pritom musí počítať
s tým, že pri prípadnom natáčaní môžu realizátori navštíviť maximálne tri rôzne miesta počas troch
dní strávených v tejto krajine.
Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú vecné ceny. Všetky
zúčastnené družstvá dostanú upomienkové predmety so symbolmi EÚ, a taktiež prezentačné
predmety od partnerov súťaže.
Víťazný tím tretieho kola súťaže získa špeciálnu cenu poroty, ktorou bude možnosť navštíviť zvolenú
krajinu a na navrhnutých miestach natočiť video na základe svojho víťazného scenára.
Informačné zdroje pre štúdium:

1. Európska únia – Magazín pre mladých https://publications.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/df181a50-308d-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-sk

2. EÚ  ja https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b54211e7-837e-01aa75ed71a1/language-sk

3. Európa v 12 lekciách https://publications.europa.eu/sk/publication-detail//publication/009305e8-2a43-11e7-ab65-01aa75ed71a1/language-sk

4. Ako funguje Európska Únia https://publications.europa.eu/sk/publication-detail//publication/9a6a89dc-4ed7-4bb9-a9f7-53d7f1fb1dae/language-sk

5. Spoznajme Európu! https://publications.europa.eu/sk/publication-detail//publication/3e1e8470-ad68-11e6-aab7-01aa75ed71a1/language-sk

5. Európska komisia 2014 – 19 https://publications.europa.eu/sk/publication-detail//publication/600e72a6-b21b-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-sk

6. Zakladatelia EÚ https://publications.europa.eu/sk/publication-detail//publication/68bdd08f-bc32-4cf3-b714-fe6237052617
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