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OPĆE INFORMACIJE 

Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti u okviru projekta „Razvoj mreže STEM 

ambasadora“1 organizira 2 natječaja (za djecu osnovnoškolske dobi i mlade srednjoškolske dobi) koji za cilj 

imaju odabrati najbolje video radove djece i mladih s tematikom rješavanja aktualnih i gorućih okolišnih 

izazova 21. stoljeća. U tekstu koji slijedi dajemo informacije o natječaju za mlade srednjoškolske dobi. 

TKO MOŽE SUDJELOVATI U NATJEČAJU? 

Natječajem su obuhvaćeni mladi koji u školskoj godini 2021/22. pohađaju prvi, drugi ili treći razred srednje 

škole u Republici Hrvatskoj. 

  

Na učenike osmih razreda osnovnih škola primjenjuju se uvjeti i pravila natječaja za srednje škole (dostupan 

na mrežnoj stranici www.stem-ambasadori.bioteka.hr), budući da će u školskoj godini 2022./23., kada se 

bude održavao STEM kamp na kojemu će odabrani mladi sudjelovati, oni biti prvi razred srednje škole te 

će sudjelovati u kampu s ostalim srednjoškolcima.  

 

TEME NATJEČAJA 

Tražimo originalna, inovativna, održiva i (do najveće moguće mjere) primjenjiva STEM rješenja za neke od 

suvremenih i gorućih okolišnih problema.  

Prijavitelji trebaju odabrati temu i predstaviti svoje rješenje za navedeni izazov. Teme/izazovi za koja tražimo 

rješenja su sljedeći:  

1. Što s hranom kojoj je istekao rok trajanja? 

2. DIY: kako napraviti kućni uređaj za reciklažu? 

3. Koje je rješenje za toplinsko pregrijavanje gradova ljeti? 

4. Novi načini saniranja i skladištenja otpada! 

5. Ovako izgleda obalni grad otporan na porast razine mora 

6. Predstavljamo energetski neovisnu školu! 

7. Kako zaustaviti zagrijavanje našeg planeta?  

8. Kako bi izgledala environment  - friendly elektrana? 

9. Plan oporavka okoliša od masovnog turizma 

UVJETI PRIJAVE 

Sudjelovanjem u natječaju i ispunjavanjem prijavnog obrasca svi prijavitelji prihvaćaju ove Upute i uvjete 

koji se nalaze u njima. Prijavitelji mogu prijaviti svoj rad samostalno, u paru ili u skupinama do najviše 4 

osobe. Isti prijavitelj(i) može poslati i više prijava za različite teme/izazove, ali isti prijavitelj(i) ne može poslati 

više prijava za istu temu/izazov. 

 
1 „Razvoj mreže STEM ambasadora“ projekt je jačanja kapaciteta, znanja i vještina te međusektorske suradnje organizacija civilnog društva (OCD-a) i 

obrazovnih institucija za provedbu programa popularizacije STEM-a u 21 županiji RH. Ciljne skupine su zaposlenici i volonteri 4 organizacije civilnog 

društva koji će kroz aktivnosti projekta postati STEM ambasadori osposobljeni samostalno osmišljavati i provoditi edukacijske programe različitih formata, 

usmjerene općoj javnosti, a posebno djeci i mladima. Tijekom 23 mjeseca trajanja projekta, od 1. rujna 2021. do 31. srpnja 2023. projekt provodi udruga 

Bioteka s partnerima: Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu te udrugama DOOR , FabLabhr.NET i Astronomskim društvom Višnjan. Projekt 

ukupne vrijednosti 2.829.663,79 kn sufinancirala je s 2.405.214,22 kn Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, što čini 85 % ukupne vrijednost i 

projekta, a 15% ukupne vrijednosti (424.449,57 kn) sufinancirano je iz Državnog proračuna. 

 

http://udruga.bioteka.hr/en/home/
http://www.stem-ambasadori.bioteka.hr/
http://www.stem-ambasadori.bioteka.hr/
http://www.stem-ambasadori.bioteka.hr/
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Odabranu temu zatim treba obraditi na način da se osmisli rješenje (plan, sustav) na traženi izazov te ga se 

predstavi u obliku vlastitog video uratka u trajanju do najviše 3 minute. Kako će prijavitelji predstaviti svoj 

rad, ovisi o njima i njihovim željama te je dozvoljen bilo koji format (npr. prezentacija, animirani video, 

predstava, izrada modela, predavanje itd.).  

VAŽNA NAPOMENA: Učitelji i roditelji/skrbnici u natječaju NE SUDJELUJU! Uloga roditelja/skrbnika i 

učitelja u procesu prijave treba biti, isključivo na razini pomoći prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca te 

davanja privole za sudjelovanje u natječaju.  

KAKO SE PRIJAVITI? 

Maloljetne prijavitelje prijavljuju isključivo roditelji ili zakonski skrbnici te prijava ujedno predstavlja i privolu 

za sudjelovanjem u natječaju.  

 

Prijave se šalju elektroničkim putem, koristeći unaprijed pripremljeni obrazac za prijavu kojeg možete 

ispuniti ovdje: https://forms.gle/DU6B4aCuRVQPbcQ69 

 

Za svako ponuđeno rješenje, molimo ispuniti posebnu prijavu. 

 

U prijavnom obrascu nalaze se osnovne informacije o prijavitelju/ima i prijavljenom rješenju, a unutar 

obrasca nalazi se prostor u koji obavezno treba staviti poveznicu (link) na prethodno objavljen video uradak. 

Video mora biti objavljen na stranici www.youtube.com (model objave u smislu privatnog ili javnog videa 

odluka je roditelja ili skrbnika djeteta koje se prijavljuje).  

Za sve upite i pojašnjenja moguće je koristiti isključivo pisana sredstva komunikacije: e-mail 

bioteka.stem.natjecaj@gmail.com, WhatsApp i/ili Viber na 095/ 407 - 2157. Otvorena je i komunikacija preko 

TikToka (udrugabioteka).  

Bioteka će na pitanja odgovarati isključivo putem navedenih kanala te nije u obavezi odgovoriti ako se upiti 

postave na bilo koji drugi način. 

ROK ZA PRIJAVU  

Rok za ispunjavanje i slanje prijave je 19. lipnja 2022. u 23:59 sati.  

ODABIR NAJBOLJIH RADOVA 

Projektni tim na čelu s Biotekom samostalno će odlučiti o odabiru najboljih radova. Nagrađeno će biti 40 

mladih srednjoškolske dobi, sukladno unaprijed definiranim kriterijima i metodologiji ocjenjivanja kroz 

interne tablice za ocjenjivanje i bodovanje.  

Prijava na natječaj neće se uzeti u razmatranje, odnosno bit će isključena iz postupka odabira, ako: 

• je pristigla nakon propisanog roka  

• video nije objavljen na www.youtube.com prije no što je dostavljen obrazac prijave 

• video nije objavljen na www.youtube.com, već na nekom drugom mjestu 

• video je duži od 3 minute 

• grupa prijavitelja sastoji se od više od 4 osobe 

• prijavitelj/i je/su poslao/li više prijava za istu temu/izazov (iz razmatranja će se izuzeti sve prijave, 

osim one koja je dostavljena prva) 

https://forms.gle/DU6B4aCuRVQPbcQ69
http://www.youtube.com/
https://forms.gle/DU6B4aCuRVQPbcQ69
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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• video je neispravan (npr. nema tona, slike i/ili poveznica ne radi/ne otvara video) 

• video sadržajem ne odgovara zadanoj temi ili temama natječaja ili na njih ne nudi rješenja 

• prijavnica sadrži lažne podatke i/ili se utvrdi da je poslana bez suglasnosti od strane roditelja 

 

Odluka o odabiru najboljih radova bit će objavljena javno. Svim prijaviteljima Odluka će biti dostavljena i 

pojedinačno putem e-maila koji su naveli u sklopu prijavnog obrasca.  

ŠTO OČEKUJE NAJBOLJE RADOVE? 

Prijavitelji čiji radovi budu odabrani kao najbolji dobit će poziv za sudjelovanjem na petodnevnom STEM 

kampu u Znanstveno edukacijskom centru Višnjan! Kamp će trajati 5 uzastopnih radnih dana, a obuhvatit 

će raznolike STEM teme, obrađene kroz projektni i istraživački rad uz pomoć odraslih mentora i volontera 

okupljenih oko projekta „Razvoj mreže STEM ambasadora“.  

Struktura rada na kampu bit će izrazito praktično orijentirana, uz kolaborativne grupe za rad i raspravu, 

potičući kritičko i analitičko promišljanje u svrhu rješavanja zadanih STEM problema, kao i poticanja 

istraživanja, projektne i istraživačke nastave te općenitog interesa za STEM i cjeloživotno učenje i 

obrazovanje u ovom području.  

Za sudionike kampa osigurano je: 

• STEM edukacijski program tijekom svakog dana trajanja kampa 

• opremu i materijale za rad i slobodno vrijeme 

• smještaj u višekrevetnim sobama u sklopu edukacijskog centra 

• minimalno tri obroka tijekom svakog dana trajanja kampa 

• nadzor odraslih osoba 

Za sudionike kampa nije osigurano2: 

• zdravstveno osiguranje polaznika 

• troškovi puta polaznika (dolazak i odlazak iz Višnjana)  

Kamp će biti održan tijekom rujna 2022. godine, a točni datumi održavanja, kao i svi ostali organizacijski, 

logistički, psiho-socijalni i sadržajno-edukacijski detalji bit će komunicirani izravno s polaznicima kampa 

putem njihovih roditelja i skrbnika nakon donošenja Odluke o odabiru.  

PRIGOVORI, ŽALBE I UVIDI U OCJENJIVANJE 

Formalni prigovori, žalbe i uvidi u zbirne tablice ili postupak ocjenjivanja prijavljenih radova nisu mogući, ali 

je moguć informativan uvid u vlastitu prijavu i dodijeljene bodove, što je potrebno zatražiti elektroničkim 

putem slanjem potpisanog Zahtjeva za uvid na adresu e-pošte: kristina.duvnjak@bioteka.hr.  

Zahtjev treba poslati roditelj ili skrbnik prijavitelja. 

 
2 Ove troškove obavezni su osigurati roditelji ili skrbnici polaznika. Ukoliko to ni na koji (dokaziv) način ne bude moguće, financijski element neće biti 

razlog odbijanja prijave iz sudjelovanja u natječaju ili kampu. U slučaju dokazive nemogućnosti pokrivanja financijskog troška za putovanje i 
zdravstveno osiguranje, Bioteka će na sebe preuzeti pokrivanje spomenutih nužnih troškova. 

https://sci.hr/

