MALI EKOLOZI – VELIKE NAGRADE!
Ekologija pobjeĊuje – Emmezeta nagraĊuje!

Trgovački lanac Emmezeta i Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
treću godinu zaredom organiziraju nagradni natječaj „Mali ekolozi-velike nagrade!“ u kojemu
mogu sudjelovati sve osnovne škole na području Republike Hrvatske i osvojiti vrijedne
nagrade!
Cilj ovoga natječaja je probuditi svijest o zaštiti okoliša i prirode meĊu uĉenicama i
uĉenicima osnovnih škola na području Republike Hrvatske te potaknuti proaktivan stav u
zaštiti okoliša i prirode kako bismo doprinijeli odgoju odgovornih i samosvjesnih učenica i
učenika koji će zaštitu okoliša i prirode smatrati prioritetnim ulogom za budućnost.
U ovom natječaju od prijavitelja se očekuje da samostalno osmisle projektne ideje te da ih
provedu što je samostalnije moguće. Preporučuje se istražiti koji su najveći problemi u zaštiti
okoliša i prirode u lokalnoj sredini, osmisliti koja su moguća konkretna rješenja tih problema,
a da ih pri tome u što većem udjelu mogu provesti učenice i učenici osnovnoškolskog
uzrasta. Razredna odjeljenja provode projekt uz pomoć profesora/ice biologije ili drugih
profesora/ica i učitelja/ica koji žele provesti projekt.

Kategorije natjeĉaja:
-

vode (slatkovodni i morski okoliš)
tlo
zrak (onečišćenje zraka, klimatske promjene)
otpad
svjetlosno onečišćenje
energija
onečišćenje bukom
zaštita lokalne bioraznolikosti
vrste i staništa zaštićeni mrežom NATURA 2000

OPĆI UVJETI NATJEĈAJA
Ekologija pobjeĊuje – Emmezeta nagraĊuje

1. Prijaviti se mogu isključivo razredna odjeljenja osnovnih škola.
2. U projektu moraju sudjelovati svi učenici jednog razrednog odjeljenja.
3. U projektu može sudjelovati više razrednih odjeljenja iz iste škole, ali ne s istom idejom.
Broj razrednih odjeljenja koji se mogu javiti iz jedne osnovne škole nije ograničen.
4. Svako razredno odjeljenje može prijaviti maksimalno dva projekta. Svaki prijavljeni projekt
treba smjestiti u jednu od kategorija natječaja.
5. Osmišljeni projekt mora pridonijeti zaštiti okoliša i/ili prirode na lokalnom području, njegovi
rezultati moraju biti vidljivi i mjerljivi te po mogućnosti što dugotrajnijeg utjecaja na lokalni
zavičaj.
6. Projekt treba biti prilagođen uzrastu djece kako bi ga ona u cijelosti mogla razumjeti i
provesti, uz poželjno mentorstvo profesorice ili profesora kojeg razredno odjeljenje ili škola
izabere.
7. Razredno odjeljenje treba između sebe izabrati jednog učenika/icu koji će biti voditelja/ica
projekta te koji/a u ime razrednog odjeljenja predstavlja osobu za komunikaciju projekta.
Mentori/ce ne mogu biti voditelji/ce projekata. Voditelj/ica projekta može biti samo jedna
osoba, kao i mentor/ica projekta.
8. Projekti provedeni prijašnjih školskih godina ne mogu se prijaviti. Projekt treba biti
proveden tijekom školske godine 2015./2016.
9. Škole trebaju nabaviti suglasnost roditelja za sve učenike razrednih odjeljenja koji
sudjeluju u nagradnom natječaju. Suglasnosti se ne trebaju poslati na natječaj, ali za svako
razredno odjeljenje koje se javi na natječaj, škole preuzimaju odgovornost da posjeduju
suglasnosti roditelja.
10. Sve prijave trebaju biti podnesene prema uputama navedenima u Uvjetima natječaja,
dok se prijave podnesene drugačijim putem neće razmatrati.
Svi prijavljeni projekti pristaju na opće uvjete ovog nagradnog natječaja, a prijava razrednih
odjeljenja bit će prihvaćena ukoliko su svi navedeni uvjeti ispunjeni.

TIJEK NAGRADNOG NATJEĈAJA
MALI EKOLOZI-VELIKE NAGRADE!
Ekologija pobjeĊuje – Emmezeta nagraĊuje

Prvi krug nagradnog natjeĉaja
Natječaj “Mali ekolozi – velike nagrade!” provodi se u dva dijela. Prvi dio obuhvaća
popunjavanje online obrasca Prijavnica 1 u kojoj treba iznijeti osnovne podatke o projektu.
Online prijava projekta odvija se preko internetske stranice www.mali-ekolozi.hr do 31.
sijeĉnja 2016.
Nakon evaluacije Prijavnice 1 koja obuhvaća provjeru ispunjavanja svih propisanih uvjeta
Natječaja, rezultati projekta koji su prošli u drug krug bit će objavljen na internetskoj stranici
www.mali-ekolozi.hr.
Drugi krug nagradnog natjeĉaja
Prijave koje u ovoj fazi nisu zadovoljile uvjete ne mogu sudjelovati u daljnjem tijeku
natječaja, dok preostali projekti ulaze u drugu fazu natječaja. Sve aktivnosti projekata
detaljno će se razraditi u Prijavnici 2 koja će biti objavljena naknadno na internetskoj stanici
nagradnog natječaja.
Završna dokumentacija nagradnog natječaja obuhvaća ispunjen obrazac Prijavnica 2 te
priloženih najmanje 10 fotografija koje prema prijaviteljima najbolje opisuju prijavljeni
projekt, tj. njegovu provedbu i rezultate. Završnu dokumetaciju nagradnog natječaja treba
poslati do 20. lipnja 2016.g. na adresu udruge Bioteka:
Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
Okićka 7
10 000 Zagreb
Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni u rujnu 2016.g. na internetskoj stranici
www.mali-ekolozi.hr.

KALENDAR NATJEĈAJA
Ekologija pobjeĊuje – Emmezeta nagraĊuje
AKTIVNOSTI NAGRADNOG NATJEČAJA:

ROK:

Prijava projekta

31. sijeĉnja 2016.

Objava projekata koji su prošli u drugi krug
natječaja

22. veljaĉe 2016.

Slanje obavijesti mentorima o projektima
koji su prošli u drugi krug

22. veljaĉe 2016.

Rok za provedbu i slanje završenih projekata 20. lipnja 2016.

Objava rezultata natječaja

Rujan 2016.

Dodjela nagrada

Rujan 2016.

NAGRADNI FOND
Nagradni fond natječaja „Mali ekolozi - velike nagrade“ ove je godine najbogatiji do sada
zahvaljujući velikodušnosti sponzora, trgovačkog lanca Emmezeta.

Tri najbolja projekta, tj. razreda bit će nagraĊena s notebook
raĉunalima za svakog uĉenika i uĉenicu u razredu te njihovog
mentora/mentoricu!
O dobitnicima nagrada odlučuje jedan predstavnik/ca trgovačkog lanca Emmezeta, jedan
predstavnik/ca udruge Bioteka i jedan nezavisni vanjski ocjenjivač/ica.
Kriteriji odabira najboljih projekata
Tri najbolja projektna prijedloga bit će ona koja budu imala najviše bodova u Obrascu za
vrednovanje prijavljenih projekata koji će biti objavljen zajedno s objavom drugog kruga
natječaja.

KORISNE NAPOMENE
1. Savjetujemo da online obrazac Prijavnica 1 i obrazac Prijavnica 2 ispunjavaju mentori.
Molimo vas da odgovori na pitanja budu jasni, kratki, razumljivi i da najbolje moguće opisuju
vaš projekt. Naime, natječajna komisija nastoji što je objektivnije moguće ocijeniti projekte, a
to je moguće isključivo iz vašeg teksta u Prijavnicama, a ne prema subjektivnoj procjeni
svakog člana o tome koliko je neki projekt kvalitetno odrađen.
2. Suradnici u projektu (druga razredna odijeljenja, škole, udruge, institucije, medijske
suradnje, itd.) su poželjni te će biti dodatno vrednovani u drugom krugu natječaja. Broj takvih
suradnika je neograničen.

Osoba za kontakt:
Kristina Duvnjak, prof. biologije, izvršna direktorica udruge,
koordinatorica programa znanstvenih radionica za djecu i
mlade udruge Bioteka
E-pošta: kristina.duvnjak@bioteka.hr

