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Ljubljana, 15. marec 2018

RAZPIS
Center KemikUm - razvojno inovacijski učni laboratorij Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete
objavlja razpis za natečaj na temo:

»POMEN ZNANJA KEMIJE ZA NAŠ VSAKDAN«

Znanje kemije kot ene izmed naravoslovnih znanosti je eden od pomembnih dejavnikov družbenega
razvoja na različnih področjih, npr. pri razvoju in optimizaciji izdelkov prehrambne, agronomske,
tekstilne, gradbeniške, metalurške, farmacevtske stroke ipd.
Učenci in dijaki, prijazno vas vabimo, da si s sodelovanjem v natečaju pridobite nagrade, ki vam bodo
popestrile počitniške dni.
Razpisni pogoji:
 Na natečaju lahko sodelujete učenci in dijaki osnovnih ter srednjih šol v Sloveniji samostojno ali
v skupini dveh avtorjev.
 Na natečaju sodelujete z inovativnim izdelkom, ki upodablja pomen znanja kemije za naš
vsakdan skozi video posnetek, animacijo ali strip, pri čemer je priporočen čas trajanja izdelka do
3 minute.
 Komisija bo podelila nagrade za tri najboljše izdelke na podlagi kriterijev:
(1) sporočilna vrednost izdelka z vidika družbenega pomena v povezavi s tematiko natečaja,
(2) povezava vsebine izdelka z lokalnim okoljem in
(3) estetski vidik izdelka.
 Vsi sodelujoči učenci in dijaki prejmete KemikUm-ove majčke.
 Vsak izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
 naslov izdelka,
 ime in priimek (enega ali dveh) avtorjev,
 razred (enega ali dveh) avtorjev in
 ime osnovne oz. srednje šole.
Ob oddaji izdelka posebej zapišite tudi:
 velikost majice (enega ali dveh) avtorjev in
 naslov stalnega prebivališča (enega ali dveh) avtorjev.
 Natečaj traja do petka 20. 4. 2018, ko je zadnji dan za sprejem izdelkov.

 Izdelke prispele do petka, 20. 4. 2018, bo pregledala tri-članska komisija s sodelavci iz kemijskega
in likovnega področja.
 Razglasitev treh najboljših izdelkov bo potekala na dogodku ob Dnevu Zemlje, v sredo 25. aprila
2018 ob 13-ih, na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški fakulteti. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni
strani Centra KemikUm: http://www.pef.uni-lj.si/kemikum.html.
 Izdelek do navedenega datuma pošljite ali dostavite osebno na e-nosilcu (npr. USB ključku) na
naslov:
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
za Center KemikUm
Ali pošljite povezavo do izdelka do navedenega datuma na elektronski naslov: kemikum@pef.unilj.si.
Za dodatne informacije o razpisu smo vam na voljo na elektronskem naslovu: kemikum@pef.uni-lj.si.

Vljudno vabljeni k prijavi!
Sodelavci Centra KemikUm
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