Vabilo za prispevke na konferenci Mreža znanja, 4. in 5.
december 2019
Morebitna vprašanja, ki jih imate v povezavi s prijavo prispevkov, nam pošljite na naslov
delavnica@arnes.si.

Navodila za prijavo predstavitev in delavnic
Na Arnesu vabimo strokovnjake, ki delujete na področjih vzgoje in izobraževanja, raziskovanja ali kulture, da
aktivno sodelujete s prispevki, primeri dobre rabe naprednih storitev in spletnih aplikacij na področjih:
-

varne rabe interneta;
medijske in digitalne pismenosti;
kompetenc v digitalni dobi;
rabe digitalnih tehnologij na področjih izobraževanja, raziskovanja ali kulture;
rabe multimedijskih storitev na omenjenih področjih;
rabe superračunalnikov v raziskovanju.

Namen razpisa
Želimo povezovati znanje uporabnikov in predstaviti ideje in primere dobre rabe storitev s področja
IKT, da bodo ostalim v navdih. Na ta način bomo skupnosti Arnesovih uporabnikov predstavili ideje,
ki jo bodo vodile pri rabi storitev digitalnega sveta.

Komu je namenjeno vabilo za prispevke
K sodelovanju vabimo strokovnjake, ki lahko sodelujejo s predstavitvijo ali delavnico, ki obravnava
navedena področja.
Vsak avtor lahko sodeluje z največ enim prispevkom.
Sodelujete lahko le s prispevki, ki:
•
•

so urejeni po določilih razpisa, ki so opisana v navodilih za pripravo gradiva za natečaj;
in oddani v skladu z navodili za oddajo gradiva.

Arnes si pridržuje pravico do brezplačne objave video posnetkov in drugega gradiva, ki je predmet
natečaja. Avtorji se strinjajo, da bodo s tem njihovi izdelki dani v rabo drugim strokovnjakom, ki jih
lahko uporabijo za strokovne namene v skladu z licenco CC Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Avtorstvo in varovanje osebnih podatkov
Uporaba avtorsko zaščitenega gradiva brez pisnega dovoljenja avtorja oziroma lastnika avtorske
pravice v prispevkih je prepovedana. Če avtorskih pravic za vsebine v prispevku ne nosi prijavitelj
dela, mora le-ta natančno navesti, katera vsebina je bila uporabljena in priskrbeti ustrezno dovoljenje
za uporabo s strani nosilca avtorskih pravic. Prepovedana je uporaba že narejenih video, zvočnih ali
grafičnih elementov, katerih avtor ni udeleženec natečaja, ali za njihovo rabo nima dovoljenja s strani
nosilca avtorskih pravic. Udeleženec natečaja zagotavlja, da je lastnik avtorskih pravic za gradivo, ki
je bilo uporabljeno pri nastajanju izdelka.

Navodila za pripravo prispevka za konferenco
Oddano gradivo naj vsebuje:
•

•
•
•

prijavo predstavitve ali delavnice, kjer je uporabljena ena ali več storitev ali spletnih
aplikacij. Obvezni elementi prijave so:
• trajanje predstavitve ali delavnice*,
• opis predstavljene tematike,
• scenarij izvedbe predstavitve ali delavnice,
• cilji predstavitve ali delavnice,
• priloge: predstavitev v formatu .pptx ali PDF (lahko v obliki povezave na datoteko).
• *Priporočena dolžina predstavitev, vključno z vprašanji: za predstavitve znaša 15
minut, za delavnice do 45 minut. Arnes si pridržuje pravico za naknadno prilagajanje
razpoložljivega časa.
osnovni podatki o avtorjih prijave:
• podatke o avtorjih in datumu izdelave.
Izjavo o avtorstvu - v obliki strinjanja v spletni učilnici ob nalaganju.
Prijavni obrazec (oddaja prijave v spletni učilnici).

Navodila za oddajo gradiva
Gradivo oddajte v naslednjih korakih:
• v spletni učilnici Konference (Katalog in skupnost)
https://skupnost.sio.si/mod/assign/view.php?id=317177 v poglavje »Oddaja prispevkov
za Mrežo znanja 2019« oddate prijavo s prilogami in povezavami do predstavitev. Če
imate pri oddaji gradiv težave, nam pišite na delavnica@arnes.si.
Rok za oddajo prispevka je 13. oktober 2019.

Merila izbora
Strokovna komisija bo prispevke izbirala po naslednjih merilih:
•
•
•
•
•

skladnost z namenom razpisa;
skladnost z vsebinskimi in tehničnimi zahtevami navodili za pripravo gradiva na natečaj in
navodili za oddajo gradiva;
uporabnost na področjih vzgoje in izobraževanja, raziskovanja ali kulture;
inovativnost, ustvarjalnost in izvirnost;
tehnična kakovost.

Vsa prispela gradiva bodo po vnaprej znanih kriterijih vrednotili člani strokovne komisije.
Odločitev strokovne komisije glede uvrstitve na konferenco bo dokončna, nanjo se ne bo mogoče
pritožiti.
Prijavitelji bodo o izboru in uvrstitvi na konferenco Mreža znanja obveščeni najkasneje do 21. oktobra 2019.

