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SÚŤAŽ Spoznávame kultúrne dedičstvo
hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+
v zahraničí
Zapojením sa do tejto súťaže zviditeľníte nielen seba, ale aj Vami realizovaný projekt Erasmus+, ktorý
prispel k poznávaniu európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom mobilít účastníkov.
Ak mali Vaši žiaci či zamestnanci počas mobility v zahraničí možnosť spoznať kultúrne dedičstvo
hostiteľskej krajiny a máte o tom dostatok fotodokumentácie/videodokumentácie, vytvorte zo svojich
skúseností ucelený zaujímavý fotopríbeh so stručným a vtipným sprievodným slovom k jednotlivým
fotografiám/k videu. Môže ísť o príbeh z mobility Vašich žiakov/zamestnancov v zahraničí, ako aj z
mobility zahraničných žiakov/zamestnancov vo Vašej organizácii.
O najlepších fotopríbehoch/videopríbehoch rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného
hlasovania na sociálnych sieťach.

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 z fotografií alebo videí z mobilít fotopríbeh/videopríbeh trvajúci maximálne 5 min.

•

V úvode fotopríbehu/videopríbehu uveďte názov a tému príbehu, t. j. stručné zhrnutie toho,
o čo vlastne ide.

•

Videopríbeh/fotopríbeh môže sprevádzať písomné alebo hovorené slovo alebo hudba.

•

Jedna organizácia/škola môže prihlásiť do súťaže viac fotopríbehov/videopríbehov v prípade,
ak organizovala viac mobilitných turnusov (za každý turnus je možné vytvoriť osobitný
fotopríbeh/videopríbeh).

•

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

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

•

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

Termíny:
•

Vaše fotopríbehy/videopríbehy môžete zasielať do 15. 11. 2020.

•

Hlasovanie verejnosti na sociálnych sieťach bude prebiehať od 16.11. 2020 – 16.12 2020.

•

Vyhodnotenie hlasovania sa uskutoční 17. 12. 2020.

•

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke národnej agentúry a sociálnych
sieťach dňa 18. 12. 2020.

Ako na to (postup):
1. Pripravte svoj príspevok, nechajte sa inšpirovať napríklad i víťazmi z minulého roku a povedzte
nám svoj príbeh.
2. Zašlite nám váš fotopríbeh/videopríbeh vyplnením nasledujúceho formuláru: Formulár sútaže.
3. Národná agentúra zverejní každý súťažný príspevok na svojich sociálnych sieťach.
4. Vy ho môžete propagovať a lajkovať.
5. Na základe hlasovania verejnosti národná agentúra ocení 3 najúspešnejších prispievievateľov
do súťaže.

UPOZORNENIE:
Do verejného hlasovania budú zaradené len tie príspevky, ktoré splnia všetky uvedené kritériá
a technické požiadavky. Národná agentúra ocení 3 fotopríbehy/videopríbehy na základe verejného
hlasovania prostredníctvom sociálnej siete.
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