
Organizačný výbor konferencie ICETA 2010 

v spolupráci s akademickými inštitúciami v Slovenskej republike a Českej republike 

vyhlasujú v rámci konferencie ICETA 2010 

7. ROČNÍK SÚŤAŢE „E-LEARNING V PRAXI“ 
27. október 2010 

 Podporiť rozšírenie dištančného vzdelávania na Slovensku o formy využívajúce Internet.  

 Zhodnotiť úroveň aktivít v tejto oblasti a napomôcť zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu. 

 Otvoriť vzájomnú komunikáciu a diskusiu medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami a verejnosťou 
o možnostiach, ktoré prinášajú tieto formy dištančného vzdelávania.  

 Evokovať produkciu e-learningových vzdelávacích materiálov.  
 

Projekty môžu do súťaže prihlásiť školy, inštitúcie, firmy a fyzické osoby zaoberajúce sa dištančným vzdelávaním. 
 

1. kategória: 
„Online kurz“ 

2. kategória: 
„Podporný materiál 
pre online vzdelávanie“ 

Prihlásiť možno ucelený kurz (plne 
online, alebo kombinovaný s on-
line komponentom v prevažujúcej 
forme), ktorého aspoň pilotný beh 
s určitým počtom študentov bol už 
zrealizovaný.  

Môže ísť o: 

 riadny kurz na vysokej alebo 
strednej škole (kurz, alebo 
predmet, ktorý je súčasťou 
študijného programu) 

 kurz celoživotného vzdelávania 

 kurz preukázateľne realizovaný 
inou formou. 

Počet prihlásených kurzov nie je 
obmedzený. 

Prihlasovateľ umožní členom poroty 
prístup do študijného prostredia 
na Internete. 
 

Prihlásiť možno elektronický 
materiál, ktorý slúži ako pomôcka 
pri štúdiu klasickou formou a nie 
je sám o sebe uceleným kurzom, 
či súčasťou kurzu. 

Môže ísť o: 

 ucelený vzdelávací 
multimediálny modul 

 elektronickú učebnicu 

 doplnkové materiály na 
Internete) 

 materiál na samoštúdium 
(šírený na CD) 

Počet prihlásených materiálov nie 
je obmedzený. 

Prihlasovateľ poskytne porote 
produkt na overenie jeho vlastností 
a funkčnosti (na CD, FD, prípadne 
plný prístup, ak ide o materiál 
dostupný cez Internet).  

 

Ocenení získajú osvedčenie o umiestnení v súťaži a hodnotné ceny od organizátorov súťaže a partnerov konferencie. 
Ceny budú riešiteľom slávnostne odovzdané v priebehu konferencie ICETA 2010. 
 
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozšíriť počet ocenení, alebo niektorú z cien neudeliť. Výsledky súťaže budú 
uvedené v oficiálnej tlačovej správe konferencie, na internetovej stránke konferencie a budú vhodne medializované 
organizátormi súťaže. 

CIELE SÚŤAŢE 
 

8. ročník medzinárodnej konferencie venovanej novým e-learningovým technológiám a ich aplikáciám 
Informačné a telekomunikačné technológie vo vzdelávaní 

                                                                 

28. - 29. október 2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry 

KATEGÓRIE SÚŤAŢE 
 

OCENENIA 
 

 



Kurzy, podporné materiály a projekty prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota vymenovaná organizátormi 
súťaže, zložená z členov Programového výboru konferencie. V každej kategórií budú odbornou porotou hodnotené 
všetky riešenia, pričom komerčné produkty budú vyhodnotené samostatne od riešení z prostredia akademickej 
sféry. Najlepšie riešenia a projekty budú prezentované na konferencii ICETA 2010, 28. – 29. októbra 2010 v Starej 
Lesnej vo Vysokých Tatrách. 

Kritéria hodnotenia v jednotlivých kategóriách sú uvedené v poradí ich dôležitosti: 
 

1. kategória: 
„Online kurz“ 

2. kategória: 
„Podporný materiál  

pre online vzdelávanie“ 

 Edukačný obsah 

 Komplexnosť kurzu 

 Grafická úprava 

 Technické spracovanie, 
náročnosť, inovatívnosť 

 Praktická využiteľnosť 

 Rozsah využívania  

 Možnosť hodnotenia získaných 
vedomostí (certifikácia) 

 Hodnotenie pilotných kurzov 

 Uznanie vzdelávacou komunitou 

 Grafická úprava a originalita 
využitia progresívnych 
informačných a komunikačných 
technológií 

 Edukačný a informačný obsah 

 Multimediálne spracovanie 

 Technické spracovanie, 
náročnosť, inovatívnosť 

 

Registráciu do súťaže podávajú jednotlivci alebo riešiteľské tímy. Členovia tímu nemusia byť z jednej inštitúcie. Pri 
riešiteľskom tíme musí byť uvedená kontaktná osoba oprávnená zastupovať riešiteľov.  

Každý súťažiaci musí akceptovať pravidlá súťaže a pri registrácii vyplniť všetky údaje v registračnom formulári. 
Súťažiaci sú zodpovední za vysporiadanie autorských a iných práv súvisiacich s informáciami zverejnenými 
v materiáloch prihlásených do súťaže. 

Súčasťou každej prihlášky musia byť nasledujúce informácie a materiály: 

 Základná charakteristika kurzu, podporného materiálu, projektu (cieľové skupiny – komu sú určené, podmienky 
účasti, možnosti aktívneho využívania, minimálne technické podmienky pre účastníka, spôsob hodnotenia 
vedomosti (ak je aktuálny), atd.). 

 Vhodné doplňujúce tlačené a iné materiály ( metodické pokyny a návody a pod.). 

 CD so samotným materiálom (kurzom, podporným materiálom, resp. metodický postup pre prístup do 
študijného prostredia projektu, atď.). 

 Kontakt (e-mail, telefón) na poverenú osobu, ktorá v prípade potreby poskytne členom poroty potrebné 
informácie. 

Registrácia súťažiacich prebieha pomocou registračného formulára. Je možná iba klasickou poštou. Elektronická 
verzia formulára ako aj pokyny pre jeho vyplnenie sú na adrese www.iceta.sk. Termín pre doručenie vyplnenej 
prihlášky za každý prihlásený projekt spolu s priloženými požadovanými materiálmi je 15. september 2010. 
Prihlášku posielajte na adresu: 

Organizačný výbor konferencie ICETA 2010 
elfa s.r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice 

Tel.: 055/625 38 39, Fax: 055/726 51 95 
e-mail: iceta@elfa.sk 

Registrácia bude neplatná, ak autor nevyplní všetky údaje v registračnom formulári a ak prihláška nebude vyhovovať 
pravidlám súťaže. 

Všetky údaje, ktoré súťažiaci vyplnia pri registrácii budú použité len na ich identifikáciu. Vyhlasovatelia zabezpečia 
utajenie všetkých osobných údajov. Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo použiť časti súťažných diel pre účely 
mediálnej propagácie súťaže. 

 

Prihlasovateľ súhlasí s tým, že v prípade požiadania zo strany organizátorov súťaže bude prihlásené riešenie 
prezentovať v rámci špeciálnej sekcie konferencie ICETA 2010 v dňoch 28. až 29. 10. 2010, bude ochotný zodpovedať  
prípadné otázky zo strany členov poroty, ale aj účastníkov konferencie ICETA 2010 a na požiadanie organizátorov 
súťaže dodá príspevok do zborníka. Materiály zaslané do súťaže budú prihlasovateľom po ukončení súťaže na 
požiadanie vrátené. Organizátori sa zaväzujú, že zaslané materiály nebudú využité k iným účelom ako špecifikovaným 
v podmienkach súťaže. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

PRAVIDLÁ SÚŤAŢE 

REGISTRÁCIA SÚŤAŢIACICH - PRIHLÁŠKY 

ĎALŠIE USTANOVENIA 


