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PRAVILA & NAVODILA ZA SODELOVANJE
v tekmovanju v izdelavi najboljšega videa na temo
»Svet brez mikroplastike«
Ta dokument je namenjen sodelujočim dijakom, študentom, učiteljem-mentorjem in delovni ekipi
tekmovanja v izdelavi najboljšega videa na temo »Svet brez mikroplastike«, ki poteka v okviru projekta
Mikroplastika – jutrišnji makro problem.
Projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Vsi izdelani materiali odražajo samo stališča avtorjev
in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

CILJI IN NAMEN PROJEKTA MIKROPLASTIKA – JUTRIŠNJI MAKRO PROBLEM
S pomočjo projekta partnerji želimo povečati ozaveščenost o problemu mikroplastike med
mladimi, učitelji in izobraževalnimi ustanovami. Drugič, učiteljem bi radi ponudili kakovostno učno
gradivo, ki bi ga lahko uporabljali v šolah kot kurikularni ali obšolski učni vir. Tretjič, prav tako bi
radi okrepili ozaveščenost in spodbudili razpravo o tej temi v širši javnosti, ki bi vodila k razmisleku
o možnih rešitvah problema.
Projekt se osredotoča na štiri glavne cilje: razumevanje, kaj je mikroplastika, poznavanje načinov
njenega vstopa v okolje, zavedanje tveganj, ki ga predstavlja za naše okolje in zdravje ter
prepoznavanje načinov za preprečevanje prihodnje množične kontaminacije z mikroplastiko.

KDO LAHKO SODELUJE V TEKMOVANJU
V tekmovanju sodelujejo ekipe dijakov ali študentov iz držav, sodelujočih v projektu (iz Slovenije in
Italije), ki jih zanima področje varovanja okolja s poudarkom na problematiki mikroplastike.
Omejitve glede števila udeleženih:
•
•
•

Vsaka ekipa je lahko sestavljena iz največ treh (3) tekmovalcev.
Ekipa lahko sodeluje v tekmovanju s samo enim videom.
Število ekip iz posamezne šole ni omejeno.
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IZDELKI, S KATERIMI EKIPE SODELUJEJO V TEKMOVANJU
Ekipe v tekmovanju sodelujejo z videi, ki jih izdelajo udeleženci sami. Videi morajo biti originalna
dela in se morajo nanašati na problematiko mikroplastike v današnjem svetu. Zaželeno je, da se v
videih vsaj deloma uporabi znanje, pridobljeno na webinarjih, ki so potekali v začetnih mesecih
projekta, in katerih video posnetki so na razpolago na spletnem naslovu
https://microplastics.today/materials/slovenia/
ter
v
spletnih
učilnicah
na
naslovu
https://znanje.biz/okolje/.

TEHNIČNI POGOJI ZA VIDEO IZDELEK
•
•

Dolžina video posnetka lahko znaša med 3 in 6 minutami.
Resolucija videa mora biti vsaj 1920 x 1080 px (full HD).

ČASOVNICA TEKMOVANJA

AKTIVNOST

ZADNJI ROK

Pričetek tekmovanja
Oddaja video izdelkov
Objava videov na YouTube
Zbiranje všečkov na YouTube
Ocenjevanje s strani strokovne komisije
Objava rezultatov in zaključni online dogodek
Podelitev nagrad najboljšim – dogodek v živo

oktober 2022
najkasneje do 15.1.2023
22.1.2023
22.1.2023 – 28.2.2023
22.1.2023 – 28.2.2023
marec 2023
april 2023

NAČIN IZBIRE NAJBOLJŠIH VIDEOV
Pri izbiri najboljšega videa bo sodelovala strokovna komisija ter publika oziroma gledalci, in sicer
v naslednjem razmerju:
•
•

80 % ocene prinese ocena strokovne komisije
20 % ocene prinese popularnost posameznega izdelka oziroma ocena publike.

IZBIRA STROKOVNE KOMISIJE ZA OCENO VIDEOV
Video izdelke bo ocenjevala strokovna komisija, ki bo sestavljena iz 5 članov:
•
•
•

Ena oseba od vsakega izmed treh projektnih partnerjev (Dermol svetovanje, Fakulteta za
varstvo okolja, CSIG Taranto)
Ena oseba iz nabora podjetij – podpornikov, ki bodo sodelovala pri podelitvi nagrad
Ena oseba kot zunanji strokovnjak za področje video produkcije.
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KRITERIJI ZA OCENO STROKOVNE KOMISIJE
Strokovna komisija bo videe ocenila glede na naslednje 4 kriterije, ki lahko skupaj prinesejo največ
80 % celotne ocene:
•
•
•
•

Originalnost videa (20 %)
Skladnost vsebine s projektom Mikroplastika - jutrišnji makro problem (20%)
Tehnična izvedba (20%)
Sporočilnost (20%).

KRITERIJI ZA OCENO S STRANI PUBLIKE OZIROMA GLEDALCEV
Vsi videi, ki bodo sodelovali v tekmovanju, bodo naloženi na kanalu YouTube projekta
Mikroplastika v seznamu predvajanja Video tekmovanje - Video competition na tem naslovu.
V časovnem obdobju med 22.1.2023 in 28.2.2023 bodo posamezni videi zbirali število všečkov
publike. Video, ki bo imel na dan 1.3.2023 največje število dobljenih všečkov, bo prejel 20 točk.
Ostali videi bodo prejeli ustrezno število točk glede na število všečkov, ki jih bo prejel prvouvrščeni
video. K všečkanju bodo povabljeni vsi udeleženci webinarjev ter sodelujoči v tekmovanju,
dostopno pa bo vsem obiskovalcem YouTube kanala projekta Mikroplastika.
Primer izračuna točk: prvouvrščeni video bo v času ocenjevanja zbral maksimalno število všečkov,
npr. 500, in bo s tem prejel maksimalno število 20 točk. Video, ki bo v istem času zbral npr. 250
všečkov, bo prejel polovico maksimalno možnih točk, torej 10 točk.
Te točke (največ 20) se prištejejo oceni strokovne komisije (največ 80) in lahko skupaj tvorijo največ
100 točk, kar je najvišja možna ocena.
Sodelujoči videi bodo urejeni v vrstnem redu od največ do najmanj doseženih točk. Nagrade bo
prejelo 10 najbolje točkovanih videov.

ODDAJA VIDEOV ZA SODELOVANJE V TEKMOVANJU
Vsaka ekipa oziroma skupina tekmovalcev bo svoj video izdelek najkasneje do 15.1.2023 naložila
v mapo na Google Drive, skupaj z izjavo s podatki o avtorstvu izdelka.
Oddaja velja za pravilno, če bosta oddani dve datoteki:
•
•

Datoteka z video posnetkom v trajanju med med 3 in 6 minut
Datoteka z izjavo o avtorstvu izdelka.

Če se v postopku ocenjevanja izkaže, da oddani video posnetek krši avtorske pravice oziroma ni
originalen, se takšen video izloči iz nadaljnjega ocenjevanja in tekmovanja.
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RAZGLASITEV REZULTATOV
Rezultate tekmovanja bo organizator tekmovanja objavil na spletni strani predvidoma 1. marca
2023. Po objavi bo organizirano online srečanje, na katerem bodo predstavljeni rezultati projekta
vključno z rezultati tekmovanja. V okviru online srečanja bomo predvajali 3 najbolje ocenjene
slovenske in 3 najbolje ocenjene italijanske videe. Online srečanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Podelitev nagrad bo potekala na srečanju, ki bo organizirano v živo v Ljubljani, predvidoma aprila
2023.

DODATNA PRAVILA GLEDE VSEBINE VIDEO IZDELKOV
Vsi video izdelki morajo biti izvirno delo in imeti popolne avtorske pravice za vsebovani material,
vključno z zvočnimi učinki in glasbo, če se le-ta v posnetku uporablja. Avtorsko zaščiteno gradivo
se brez dovoljenja s strani virov ne sme uporabljati. Poleg tega morajo biti vsi video izdelki primerni
za ogled s strani širše javnosti in mladine brez prikazovanja vsebin, ki spodbujajo nezakonito
vedenje, nasilje, sovraštvo, rasno, versko, spolno ali drugačno nestrpnost ipd.

KJE SO DOSTOPNE DODATNE INFORMACIJE GKEDE PRIPRAVE VIDEOV?
Dodatne informacije so na razpolago v gradivu s spletne delavnice »Pripovedovanje zgodbe z
videom«, ki je bila izvedena v okviru projekta Mikroplastika.
Celotno gradivo z delavnice, vključno z aktivnimi povezavami na orodja, aplikacije in podobno, je
dostopno na spletni strani projekta v zavihku https://microplastics.today/materials/slovenia/ na
dnu strani, pod gradivi z vseh 5 webinarjev.

Za vse dodatne informacije pa smo vam na voljo na elektronskem naslovu alenka@dermol.si.

