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SÚŤAŽ o najlepšie IT riešenie realizácie OVP
projektov Erasmus+ počas pandémie
COVID-19
Cieľom súťaže je podporiť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) počas pandémie COVID-19.
Povzbuďte a podporte svojich kolegov predstavením toho, ako ste sa vysporiadali s realizáciou
projektov Erasmus+ počas tohto náročného obdobia. Ako realizujete projekty? Aké komunikačné
nástroje ste použili alebo stále používate? Aké nové, inovatívne postupy ste prijali? Akú kvalitatívnu
zmenu v spolupráci s partnermi priniesla táto skúsenosť?
Vaše skúsenosti zhrňte do krátkeho videa, do ktorého môžete zapojiť aj účastníkov a svojich partnerov,
a takto predstaviť aj ich názory a postrehy. Súčasťou príspevku môže byť aj podporná dokumentácia.
Národná agentúra vyhodnotí a ocení podľa vopred stanovených hodnotiacich kritérií 3
najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku.

Kto sa môže zapojiť:
Je určená len pre organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú, projekty v programe Erasmus+ v
sektore odborného vzdelávania a prípravy.

Pravidlá:
•

Vytvorte videorozhovor s realizátormi, partnermi a/alebo s účastníkmi projektu (maximálna
dĺžka 5 min.).

•

Podujatie jednoznačne propaguje program Erasmus+ a jeho význam v odbornom vzdelávaní
a príprave a zviditeľňuje program Erasmus+ použitím jeho oficiálneho loga.

•

Jedna organizácia/škola môže vytvoriť a prihlásiť do súťaže iba jeden videorozhovor, ktorý
môže byť podporený aj ďalšou dokumentáciou.

•

Videorozhovor musí byť jasne označený logom Erasmus+ a číslom projektu/-tov v programe
Erasmus+.
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Technické požiadavky:
•

Videorozhovor musí byť prehrateľný vo formátoch Windows media player, BS Player, VLC
Player a i.).

•

Videorozhovor musí byť uverejnený na web stránkach súťažiaceho alebo na inej stránke
verejne dostupnej (napr. youtube), v závislosti od zvoleného formátu.

•

Podporná dokumentácia môže obsahovať Vami vytvorené dokumenty, PowerPoint
prezentáciu alebo fotky z komunikácie s novými IT nástrojmi a pod.

Termíny:
•

Vaše príspevky môžete zasielať do 31. 12. 2020.

•

Súťaž vyhodnotí národná agentúra v termíne od 01. 01. 2021 do 22. 01. 2021.

•

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach dňa 29. 01. 2021.

Ako na to (postup):
1. Pripravte svoj videorozhovor v spolupráci s kolegami, s partnermi a/alebo s účastníkmi
projektu.
2. Zašlite nám Váš videorozhovor vyplnením nasledujúceho formuláru: Formulár sútaže.
3. Národná agentúra vyhodnotí vaše videorozhovory na základe hodnotiacich kritérií a ocení 3
najúspešnejších prispievateľov do súťaže.

Hodnotiace kritériá:
Za každé hodnotiace kritérium je možné prideliť maximálne 5 bodov. Hodnotiaca komisia sa bude
skladať zo zástupcov vyhlasovateľa, t. j. národnej agentúry.
1. Kreativita/originalita (aké komunikačné nástroje sa využili v rámci realizácie projektu).
2. Prenositeľnosť (projektová skúsenosť prenesená na inštitucionálnu alebo medzi
inštitucionálnu úroveň).
3. Udržateľnosť (prvky digitalizácie sa stanú alebo sa stali bežnou súčasťou vyučovacieho
procesu).

UPOZORNENIE:
Do hodnotenia budú zaradené len tie príspevky, ktoré splnia všetky uvedené kritériá a technické
požiadavky.
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