
                                                                            

1 

 

Project number:  826246 

KONKURS MIĘDZYNARODOWY Świat przyszłości: zastosowania ogniw paliwowych 
ROK SZKOLNY-2020-2021 

 
ZAŁĄCZNIK C (wyłącznie w celach informacyjnych) 

PROCEDURA OCENY 
 
POZIOM OCENY 1 – każde krajowe jury (skład: przedstawiciele organizacji partnerskich projektu) 
oceni wszystkie prace otrzymane do 28 lutego 2021 r. (termin przyjmowania prac do oceny 
krajowej). Wybierze 3 najlepsze prace dla każdej grupy wiekowej (9 krajowych zespołów finalistów w 
krajach partnerskich). 
 
Jeśli chodzi o prace, które będą pochodzić od zespołów z krajów innych niż partnerstwo, 
międzynarodowe jury koordynowane przez InEuropa (skład: przedstawiciele organizacji partnerskich 
projektu) ocenia i wybiera tylko zdalnie zespoły dla każdej grupy wiekowej, tak aby mogły wziąć udział 
w międzynarodowym konkursie (POZIOM OCENY 3). Międzynarodowe jury może zdecydować 
o wyborze do 5 zespołów finalistów na każdym poziomie - w sumie 15 zespołów - z krajów spoza 
partnerstwa, które wyróżnią się pod względem wartości wykonanych prac. 
 
POZIOM OCENY 2 – krajowe jury (powiększony skład: przedstawiciele organizacji partnerskich 
projektu oraz eksperci branżowi) będą dalej oceniać pracę 9 krajowych zespołów finalistów w celu 
wybrania jednego dla każdej grupy wiekowej (3 zwycięskie drużyny krajowe w krajach partnerskich). 
Po zamknięciu ogólnej oceny krajowej, krajowy partner zorganizuje wideokonferencję w każdym kraju 
partnerskim projektu w celu ogłoszenia zwycięzców (uroczystość nominacji krajowej), 9 wybranych 
krajowych zespołów finalistów weźmie udział w tych wydarzeniach, aby mieć możliwość interakcji 
z jurorami krajowymi i ze sobą, aby stworzyć przyjaźń i szersze poczucie przynależności do projektu. 
W tych wydarzeniach wyłonione zostaną zwycięskie drużyny krajowe wybrane do finału 
międzynarodowego. 
 
POZIOM OCENY 3 – międzynarodowe jury koordynowane przez InEuropa (powiększony skład: 
przedstawiciel każdej organizacji partnerskiej projektu oraz eksperci branżowi) oceni pracę krajowych 
zespołów finalistów, aby wybrać międzynarodowego zwycięzcę dla każdej grupy wiekowej 
(3 międzynarodowe zwycięskie drużyny) (ocena międzynarodowa). 
Po zakończeniu międzynarodowej oceny zostanie zorganizowane na szczeblu międzynarodowym 
wydarzenie w formie wideokonferencji w celu ogłoszenia zwycięzców (międzynarodowa uroczystość 
nominacyjna), podczas której 3 wybrane krajowe zespoły finalistów z każdego kraju uczestniczącego 
będą miały możliwość interakcji z międzynarodowym jury i ze sobą w celu podjęcia zobowiązania na 
rzecz wspólnego wyzwania, jakim jest zrównoważony rozwój w Europie. Międzynarodowe jury 
wyznaczy 3 międzynarodowych finalistów (po jednym dla każdej grupy wiekowej). 
 
Zespoły, które będą postępować w procesie selekcji, zostaną poinformowane o dokładnym terminie 
następnej fazy oceny, nominacji i przyznania nagród, które zostaną uzgodnione w ramach konsorcjum, 
a zakończą się w 2021 r. 
 

 


