მოსწავლე გამომგონებელთა და
მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და
ვინჩი“
2018

კონკურსის პირობები

• მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“-ს მიზანია
ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა; სასწავლო
პროცესის სტიმულირება-სრულყოფა, სწავლისადმი ინტერესის გაღვივება; ინოვაციებისა და
ტექნიკის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება; შემოქმედებითი აზროვნებისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები

• კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც არის საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სახელმწიფო და კერძო სკოლების) VII-XII
კლასის მოსწავლე.

• კონკურსში განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ინდივიდუალურად და ჯგუფურად.
ჯგუფის წევრთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი კლას(ებ)ის სამ მოსწავლეს.
კონკურსზე პროექტის დარეგისტრირების შემდეგ ჯგუფის წევრთა ცვლილება
დაუშვებელია.

• თითოეულ გუნდს შეუძლია გუნდის ლიდერის დანიშვნა, რომელიც მიმდინარე სამუშაოებს
გაუწევს კოორდინაციას, იქნება გუნდის სპიკერი და საკონტაქტო პირი. მიუხედავად ამისა,
გუნდის თითოეულ წევრს უნდა შეეძლოს სპიკერის/ საკონტაქტო პირის როლის შესრულება,
უნდა იყოს სრულად ჩართული პროექტში და იცნობდეს მის ყველა ასპექტს. საბოლოო
ნამუშევარი უნდა ასახავდეს გუნდის ყველა წევრის კოორდინირებულ ძალისხმევას.
გუნდური პროექტი შეფასდება ინდივიდუალური პროექტების მსგავსი წესებითა და
შეფასების კრიტერიუმებით.
• ერთი და იგივე პირი ვერ იქნება საკონკურსოდ წარდგენილი ორზე მეტი განაცხადის
ავტორი ან თანაავტორი. გამარჯვების შემთხვევაში დაფინანსდება მხოლოდ ერთი პროექტი.
საკონკურსოდ არ უნდა იყოს წარმოდგენილი კვლევა, რომელიც განხორციელდა 2017 წლის
იანვრამდე.
• თითოეულ გუნდს, ან მოსწავლეს უნდა ჰყავდეს ხელმძღვანელი, რომელიც შესაძლებელია
იყოს მასწავლებელი, მშობელი ან მეცნიერი, რომლის ლაბორატორიაშიც მოსწავლე
მუშაობს. ხელმძღვანელი პროექტზე მუშაობის მთელი პერიოდის მანძილზე უნდა
იმყოფებოდეს მოსწავლესთან მჭიდრო კონტაქტში.
• იმ შემთხვევაში, თუ კვლევა ხორციელდება ლაბორატორიაში, ან ეხება პოტენციურად საშიშ
ბიოლოგიურ და კონტროლირებად ნივთიერებებს, აუცილებელია შესაბამისი
რეგულაციების, შეზღუდვების ზედმიწევნით ზუსტი დაცვა და დარგის მეცნიერის ან
ზედამხედველის მონაწილეობა პროექტში.

კონკურსის ეტაპები
კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად:
კონკურსის პირველ ეტაპზე საკონკურსო ნამუშევრების კვლევის გეგმის/პირველადი იდეის და შევსებული საგანაცხადო
ფორმის წარდგენა შესაძლებელი იქნება 2018 წლის 23 თებერვლიდან
2018 წლის - 10 აპრილის 16:00 სთ-მდე.
საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ ის განაცხადები, რომლებიც გამოგზავნილი იქნება მითითებულ ელექტრონულ
ფოსტაზე და ამავდროულად კონკურსის პირველი ეტაპის საგანაცხადო ფორმა ამობეჭდილი და ხელმოწერილი
წარმოდგენილი იქნება ფონდში 18 აპრილის 16:00 სთ-მდე.

საკონკურსო კომისია გამოავლენს მეორე ეტაპზე გადასულ კონკურსანტებს არაუგვიანეს
•

2018 წლის 11 მაისისა.

კონკურსის ეტაპები
•

კონკურსის მეორე ეტაპზე, განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის პროექტის აღწერილობისა და
საილუსტრაციო
მაკეტის/მოდელის
ან/და
ნახაზის
შემცველი
ელექტრონული
ფაილები
(ფოტოები).(დასაშვებია ნახაზების დასკანერებული ვარიანტის ატვირთვა); ხელმძღვანელის და
შესაბამისი დარგის მეცნიერის ან ზედამხედველის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროფესიული
ბიოგრაფიები (ატვირთული PDF ფაილის სახით) კონკურსის მონაწილემ უნდა გამოაგზავნოს ელ.
ფოსტის მისამართზე: leo@rustaveli.org.ge. 2018 წლის 14 მაისიდან - 2018 წლის 4 ოქტომბრის 16:00 სთმდე.

•

სარეგისტრაციო შიფრი მიენიჭება საგრანტო კონკურსის ელ. ფოსტაზე კონკურსის მეორე ეტაპზე
გაგზავნილ თითოეულ პროექტს და გაეგზავნება პროექტის წარმდგენს.

•

პროექტის წარმდგენი ამობეჭდავს განაცხადს კონკურსში მონაწილეობის შესახებ, მიუთითებს
პროექტის შიფრს:
leo/…/…/18 რომელიც მიენიჭება პროექტის წარდგენის შემდეგ, ამობეჭდავს და
დაადასტურებს ხელმოწერებით.

•

ამობეჭდილი, შევსებული, ხელმოწერებით დადასტურებული ,,განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის
შესახებ“,საილუსტრაციო ნახაზთან /მოდელთან/მაკეტთან ერთად წარდგენილი უნდა იქნას ფონდის
კანცელარიაში, ხოლო რეგიონებში მცხოვრებმა მონაწილეებმა განაცხადი და საილუსტრაციო
ნახაზი/მოდელთან/მაკეტთან ერთად უნდა წარადგინონ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების (შესაბამისი რაიონის) საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრში.
2018 წლის 10 ოქტომბრის 16:00 სთ-მდე.

კონკურსის ეტაპები
• მეორე ეტაპზე საკონკურსო კომისია შეარჩევს კონკურსის ფინალისტებს არაუგვიანეს 2018
წლის 19 ოქტომბრისა.
•
•

•

საკონკურსო კომისია საკონკურსო გამოფენაზე გამოავლენს გამარჯვებულებს
არაუგვიანეს 2018 წლის 15 ნოემბრისა.

კონკურსის ეტაპები
• კონკურსის მეორე ეტაპზე საკონკურსო კომისია შეაფასებს უკვე დასრულებულ საუკეთესო
ნამუშევრებს
და შეარჩევს
კონკურსში გამარჯვებულებს კონკურსის მეორე ეტაპის
შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით.

• საკონკურსო გამოფენაზე კონკურსში შერჩეული კონკურსანტები საკონკურსო კომისიის
წინაშე წარდგებიან ხანმოკლე პრეზენტაციით თავიანთი გამოგონების შესახებ. საკონკურსო
კომისია გამოფენაზე გამოავლენს გამარჯვებულებსა და სპეციალური პრიზების
მფლობელებს, კერძოდ, გამოვლინდება ერთი გრანპრი, პირველი, მეორე და მესამე ადგილის
მფლობელი პროექტი. გრანპრით დაჯილდოებული პროექტის ავტორი გაემგზავრება
საზღვარგარეთ შემეცნებითი ტურით. პირველ ადგილზე გასული პროექტის ავტორი
დაჯილდოვდება 5000 ლარის ოდენობით, მეორე ადგილზე გასული პროექტის ავტორი 3000 ლარის ოდენობით, ხოლო მესამე ადგილზე გასული პროექტის ავტორი - 2000 ლარის
ოდენობით. ჯგუფურად წარმოდგენილი პროექტების დაჯილდოების შემთხვევაში
შესაბამისი თანხა თანაბრად იყოფა ჯგუფის წევრებს შორის.

