
 

 

 

Pravilnik natječaja za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning 
projekte u školskoj godini 2016./2017. 

 
 

1. Organizatori 
Organizator natječaja je Nacionalna služba za podršku eTwinningu koja djeluje u okviru Agencije za 
mobilnost i programe Europske unije. 
 

2. Cilj natječaja 
Cilj ovog natječaja je vrednovanje eTwinning projekata u pet kategorija s ciljem nagrađivanja najboljih 
projekata u školskoj godini 2016./2017. Najbolji projekti pokazuju: 

 Razumno i inovativno korištenje informacijsko – komunikacijske tehnologije, 
uključujući alate eTwinninga 

 Aktivno sudjelovanje učenika i vrtićke djece 

 Jasne rezultate i ishode učenja 

 Ulaganje u povećanje interkulturalne svijesti učenika i vrtićke djece 

 Integraciju u nastavni/odgojno-obrazovni plan i program 
 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Nacionalne službe za podršku eTwinningu 
www.etwinning.hr. 
 

3. Sudionici 
Sudjelovanje u natječaju je besplatno. Prijaviti se mogu svi zaposlenici dječjih vrtića, osnovnih i 
srednjih škola koji su tijekom školske godine 2016./2017. sudjelovali u najmanje jednom eTwinning 
projektu. Prijava nije formalno prihvatljiva ukoliko prijavitelj nije član eTwinning portala ili projekt 
nije registriran putem eTwinning portala. Natječaj je neovisan o svim drugim natječajima 
eTwinninga u Europi.  
 

4. Postupak prijave  
Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. listopada 2017. 
Prijava se podnosi isključivo ispunjavanjem online obrasca. Prijava mora biti ispunjena u cijelosti. 
Popunjavanjem traženih podataka prijavitelj potvrđuje da su sve informacije istinite i točne.  
 

5. Povjerenstvo 
Povjerenstvo za odabir najboljih projekata čine djelatnici Agencije za mobilnost i programe 
Europske unije. U procesu ocjenjivanja prijava Agencija može konzultirati vanjske suradnike. 
Povjerenstvo će uzeti u obzir ciljeve i kontekst u kojemu je projekt realiziran te posebno vrednovati 
originalnost, kreativnost i prezentaciju rada. 
 

6. Proglašenje pobjednika 
Popis nagrađenih projekata bit će dostupan na mrežnim stranicama Nacionalne službe za podršku 
eTwinningu www.etwinning.hr. Pobjednici će obavijest primiti i elektroničkom poštom.  
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Dodjela nagrada održat će se 27. studenoga 2017. u Zagrebu, u sklopu svečane konferencije u 
povodu proslave 30 godina programa Erasmus. 

 
7. Nagrade 

Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama: 
 

1. Predškolski odgoj i obrazovanje 
2. Niži razredi osnovne škole 
3. Viši razredi osnovne škole 
4. Gimnazije  
5. Strukovne i umjetničke škole 
 
U svakoj se kategoriji nagrađuje samo jedan projekt. Jedna se osoba može prijaviti za najviše dvije 
kategorije s najviše jednim projektom po kategoriji. U procesu ocjenjivanja i odabira najboljih 
projekata, prednost će imati prijavitelji koji nikada nisu osvojili nacionalnu nagradu.  
Pobjednicima je osigurano sudjelovanje na eTwinning mobilnosti, tj. konferenciji, seminaru ili 
radionici u inozemstvu tijekom 2018. godine. Pobjednik ne može u zamjenu za putovanje tražiti 
novčanu nagradu u kunskoj protuvrijednosti putovanja.  

 
8. Prihvaćanje pravilnika  

Sudjelovanje u natječaju podrazumijeva izravno prihvaćanje ovog Pravilnika i njegovih dodataka. 
 
9. Izmjene i dopune 

Organizator zadržava pravo izmjene, dopune i poništenja natječaja. Organizator nije odgovoran za 
gubitak podataka upisanih u online obrazac uslijed tehničkih problema s pristupom mreži. 

 
10. Promidžba 

Organizator zadržava pravo objave imena i fotografije pobjednika u promotivne svrhe, bez 
isplaćivanja posebne naknade pobjedniku. Organizator zadržava pravo objave rezultata kreativnog 
rada svih sudionika pobjedničkog projekta. 

 
Sudjelovanje u ovom natječaju podrazumijeva prihvaćanje objave informacija o pobjedničkom 
projektu u promotivne, nekomercijalne svrhe.  

 
Sudionici natječaja mogu zatražiti ispravak ili brisanje podataka prikupljenih tijekom sudjelovanja u 

natječaju i to isključivo slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte etwinning@mobilnost.hr 
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