Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Štatút súťaže Nauč ma o prírode
1. Základné podmienky
1.1. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ (ďalej aj „ASFEU“).
1.2. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je vytvorenie interaktívnej edukatívnej pomôcky pre žiakov I. stupňa ZŠ
multimediálnej prezentácie vo formáte PowerPoint pod názvom Nauč ma o prírode, na tému ekológia
alebo príroda.
Súťaž je určená študentom vysokých škôl/univerzít v SR, zapojených do implementácie projektov v
rámci operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) a operačného programu Vzdelávanie (OPV).
Zámerom je poskytnúť ocenené diela základným školám (prijímateľom) v rámci operačného programu
Vzdelávanie (OPV) ako edukatívnu pomôcku a zároveň pomôcky sprístupniť verejnosti na
www.asfeu.sk a www.minedu.sk – voľne k dispozícii na stiahnutie.
Interaktívna edukatívna pomôcka – multimediálna prezentácia by mala byť nástrojom na hravé
vzdelávanie žiakov základných škôl v SR (I. stupeň) a má sa zamerať na oblasť výchovy vzťahu
človeka k prírode a ekológii. Rozsah nie je stanovený.
Princíp hravej, interaktívnej formy získavania vedomostí je požadovaný, a to nasledovnými formami –
napr.: kvízy, súťaže, hry, ankety s použitím obrázkov, animácií, videosekvencií, zvuku, animačných
efektov medzi snímkami - vo forme jednej ucelenej multimediálnej interaktívnej PowerPoint
prezentácie, použiteľnej v užívateľskom prostredí bežného PC v rámci základných škôl.
1.3. Účastníci súťaže
Súťaž je určená pre študentov VŠ/univerzít SR, implementujúcich projekty z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci OPVaV a Európskeho sociálneho fondu v rámci OPV.
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1.4. Ciele súťaže


zaujímavou hravou formou získavať vedomosti v oblasti ekológie a prírody prostredníctvom
interaktívnej edukatívnej pomôcky na PC,



podporiť tvorivé myslenie a vzdelávanie spojené s PC zručnosťami.

1.5. Podmienky prijatia diela do súťaže
Do súťaže môže byť zaradené maximálne 1 dielo – jedna ucelená multimediálna prezentácia – od 1
autora, ktorý zašle svoju prezentáciu spolu s prihlasovacími formulármi poštou na adresu:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B,
841 01 Bratislava, Odbor informovania a publicity
v termíne do 30. júna 2013.
Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma o prírode
1.6. Ostatné podmienky
Zaslaním diela súťažiaci súhlasí s jeho zverejnením, bezplatným sprístupnením a rozširovaním pre
ostatnú pedagogickú i laickú verejnosť. Zaslaním diela súťažiaci zároveň udeľuje vyhlasovateľovi súťaže
bezodplatnú, výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na použitie diela, a to najmä na:


výrobu rozmnoženín určených na verejný odbyt v tuzemsku a zahraničí,



účely propagačné, reklamné a prezentovanie v masmédiách s nekomerčným využitím.

Súčasne sa má za to, že súťažiteľ, ktorého dielo bude ako víťazná prezentácia zverejnené a k dispozícii
na stiahnutie a voľné použitie (freedownload), vyjadruje zaslaním svojho diela vyhlasovateľovi súťaže
súhlas k udeleniu sublicencie tretej osobe v rozsahu uvedenej licencie.
Súťažiteľ má právo žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách
diela s náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti. Ďalej má právo na nedotknuteľnosť
svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným
zásahom do svojho diela.
ASFEU si vyhradzuje právo súťaž zrušiť z dôvodu nedostatočného záujmu o súťaž (menej ako 10
zaslaných súťažných prác), prípadne zaslaním prác, ktoré nespĺňajú postačujúcu kvalitu.
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2. Ocenenia
Autori troch najlepších prác získajú tablet a propagačné predmety ASFEU.
3. Hodnotenie
3.1. Kritériá hodnotenia
Diela budú hodnotené komisiou v mesiacoch júl - august 2013. Víťazné prezentácie budú zverejnené
na webovom sídle www.asfeu.sk a www.minedu.sk do konca októbra 2013. Tiež budú k dispozícii na
stiahnutie a voľné použitie.
Kritériá hodnotenia prezentácií:
Každý výstup v tejto súťaži bude hodnotený podľa kritérií:
-

náučnosť, aplikovateľnosť do výchovno-vzdelávacieho procesu pre 1. stupeň ZŠ v predmete
Prírodoveda

-

kreatívnosť, hravosť, originalita

-

náročnosť spracovania

3.2. Zásady a spôsob hodnotenia
Proces hodnotenia komisie je neverejný. Hodnotenie prác komisiou prebieha jednorazovo podľa
zvolených kritérií.
3.3. Zloženie komisie
Hodnotiaca komisia pozostáva zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (1
zástupca za OPV a 1 zástupca za OPVaV), ASFEU a odborného garanta.
4. Technické podmienky
Súťažiaci (študent) sa prihlasuje do súťaže zaslaním svojho diela na CD ROM-e spolu s prihlasovacím
formulárom poštou. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma o prírode.
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Technické parametre práce
Formát: multimediálna PowerPoint prezentácia (*.ppt alebo *.pps) v slovenskom jazyku a musí byť
vytvorená v roku 2013.
Technika: PC
5. Termíny
Súťažné diela môžu žiaci prihlasovať do 30. 06. 2013 vrátane (rozhodujúci je dátum poštovej
pečiatky).
Doručené práce nesmú byť akýmkoľvek spôsobom poškodené (preložené, pokrčené). Výsledky budú
zverejnené na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk do konca októbra 2013.
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