КОНКУРС РУКА У ТЕСТУ 2019.
„КРЕНИМО У ОСВАЈАЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ!“
„Природни ресурси се све више троше“, „Ефекат стаклене баште изазива климатскке
промене“, „ваздушно загађење угрожава наше здравље“…сви стручњаци су сагласни:
да би се осигурао одрживи развој наше планете, грађани и државне институције морају
да делују на конкретан начин како би умањили потрошњу енергије. Није довољно
имати само добру вољу, треба предузети праве мере. Наша деца треба да науче у
најранијем детињству како да се понашају у односу на овај проблем. Није реч о томе да
енергију више уопште не користимо, већ морамо да прилагодимо своје навике и да са
једне стране осигурамо удобност, а са друге, омогућимо одрживи развој планете.
За овај шести конкурс заредом, Француски институт у Србији и професор Јокић,
иницијатор програма „Рука у тесту“ у Србији, одлучили су да се баве пројектима
који су везани за обновљиве изворе енергије.
Пројекти могу да се односе на следеће теме:
Хајде да користимо чисте врсте енергија!
Електрична енергија произведена на бази угља, нафте и плина емитује велику
количину гасова са ефектом стаклене баште, осим тога, ови ресурси су ограничени.
Коју врсту одрживе енергије можемо да користимо, а да не поизводи велико загађење?
Хајде да откријемо разне начине употребе одрживих извора енергије!
Хајде да осмислимо енергију сутрашњице!
Пронашли сте нови начин производње енергије? Творци сте будућих изума, поделите
их са нама !
Хајде да штедимо енергију!
Енергија која најмање загађује је она коју нисмо искористили. Свако од нас може на
дневном нивоу да смањи потрошњу енергије. Шта мислите о томе, имате ли неки
предлог?
Ко организује овај конкурс?
Француски институт у Србији и Амбасада Француске имају за циљ да кроз културу,
образовање, француски језик, науку, иновације и знање остваре нове везе између
Србије и Француске и подржавају културне, образовне, социјалне, иновативне
програме и активно сарађују са младим људима у Србији.
Програм ʺРука у тестуʺ има за циљ да побољша квалитет подучавања науке и
технологије у школама. Програм подржава наставнике да примене истраживачки
педагогију која стимулише радозналост и склоност према наукама код ученика.
Овогодишњи конкурс ће, поред самог пројекта, наградити и тако створену педагошку
динамику.
Ко може да учествује?
Све основне и средње школе могу да учествују.
Који формат може да се користи?
Ученици ће моћи да представе своје радове у следећа три формата:
•
као макету или прототип
•
као видео репортажу
•
кроз радионице за популаризацију науке (експерименте, анимације, друштвене
игре, стрип…)
Не заборавите да сачувате своје радове како бисте могли да их прикажете приликом
доделе награде!

Који критеријуми ће се узимати у обзир?
•
Педагошки квалитет пројекта
•
Оригиналност (иновативни карактер) пројекта и употребљених средстава
•
Учешће ученика и школе у пројекту (индивидуални пројекти неће бити узети у
обзир)
•
Мултидисциплинарна димензија пројекта
Како учествовати?
Довољно је послати мејл са описом пројекта и објашњењем на највише две странице,
(на српском или француском језику) као и, у зависности од изабраног формата
пројекта, слике реализованог пројекта или видео запис (послати зипован фајл уколико
је документ претежак) на следеће адресе: sjokic@vin.bg.ac.rs i
cm.universitaire@institutfrancais.rs
КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКАТА: 15. МАЈ 2019.
Пројекти који пристигну након овог датума неће се разматрати.

Награде
Комисија ће одабрати најбољи пројекат у свакој категорији:
Награда „Образовање“
Деца су одрасли људи сутрашњице и на њих се непосредно односе последице
енергетских проблема као и прилагођавање понашања у циљу рационалног коришћења
енергије.
Награда „Иновација“
Креирајте, осмислите, покрените машту!
Награда „Акција“
Сјајно је то што имате нове идеје, још је боље када их спроведете у дело! Поделите са
нама активности које сте већ остварили!
Најбоље пројекте у оквиру конкурса очекују награде, али ће и сви учесници добити као
награду књиге из области науке и образовања и диплому за учешће на конкурсу.
Награђени радови, као и радови свих заинтересованих учесника, ће бити приказани
током јуна 2019. године у Француском институту у Београду у оквиру програма
„Караван за климу“ (www.karavanzaklimu.rs ). За додатне информације можете да
контактирате г. Стевана Јокића (sjokic@vin.bg.ac.rs ) или гђу Clothilde Le Treste
(cm.universitaire@institutfrancais.rs ).
Текст конкурса на француском и српском језику можете погледати на сајту
http://www.institutfrancais.rs/konkurs-ruka-u-testu-2019/

