
MEDNARODNO LETO ZVOKA 2020 
 

 

MOJ SVET ZVOKOV 
MEDNARODNI NATEČAJ 

za učence in dijake osnovnih in srednjih šol celega sveta 
 
 

 

NAVODILA 

a) Uvod 
Natečaj MOJ SVET ZVOKOV zajema tematiko Pomen zvoka za družbo in svet in je nakazana v melodiji in refrenu  
pesmi The Sound of the World – We are the sounds of our world. 

 

b) Udeleženci 
Udeleženci so lahko učenci/dijaki – posamezniki ali organizirani v skupine in razrede kot predstavniki svoje šole. 
Natečaj je razdeljen v dve kategoriji: 

- natečaj za učence osnovnih šol; 
- natečaj za dijake srednjih šol. 

 
c) Natečaj za učence osnovnih šol 
Sodelujoči osnovnih šol bodo morali ustvariti risbe, fotografije, kolaže, krpanke in podobno. Izdelki se morajo nanašati 
na pomen zvoka za družbo in svet. Izhodišče naj bo melodija/refren pesmi Mi smo zvoki našega sveta. 
Vsak sodelujoči mora poslati skeniran likovni prispevek po elektronski pošti v PDF obliki in dimenziji A4, skupaj z 
izpolnjeno prijavnico (v angleščini). Velikost vsake poslane datoteke ne sme presegati 5 MB. 

 
d) Natečaj za dijake srednjih šol 
Sodelujoči srednjih šol bodo morali napisati kitico s štirimi verzi v maternem jeziku in/ali v angleščini. Kitica se mora 
nanašati na melodijo in refren pesmi Mi smo zvoki našega sveta. Glasbeno podlago in note za skladbo si lahko naložite 
s spletne strani (https://sound2020.org/society/student-competition/). 
Vsak sodelujoči mora poslati napisano kitico po elektronski pošti v PDF obliki, skupaj z izpolnjeno prijavnico (v 
angleščini). Velikost vsake poslane datoteke ne sme presegati 5 MB. 

 
e) Prijavnica 
Vsak sodelujoči (šola) mora izpolnjeno in podpisano prijavnico (izpolnjeno v angleškem jeziku) skupaj z izdelkom v PDF 
obliki poslati po elektronski pošti z zadevo NATEČAJ Moj svet zvokov na naslov: okoljskihrup@nijz.si do 30. aprila 
2021. 

 

f) Izbor 
Za vsako državo bodo nacionalni predstavniki izbrali po tri izdelke kot mednarodne finaliste. Izdelke teh finalistov bodo 
potem nacionalni predstavniki posredovali Organizacijskemu odboru Mednarodne komisije za akustiko (ICA), ki je 
glavni organizator natečaja. 

 
g) Pomembni datumi 
Sodelujoči morajo izdelke s prijavnico poslati po elektronski pošti nacionalnemu predstavniku IYS2020 do 30. aprila 
2021. 
Vsak nacionalni predstavnik IYS2020 bo do 31. maja 2021 zbral in poslal glavnemu organizatorju IYS2020 (ICA). Zadnji 
korak natečaja, ki bo vključeval tako ocene strokovne in spletne žirije, bo potekal od 1. junija 2021 do 15. julija 2021. 
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Zmagovalce in nagrajene izdelke bo ICA razglasila do 15. septembra 2021. 

 
h) Ocenjevalna žirija 
Izbira treh nagrajenih izdelkov iz vsake izmed obeh kategorij (osnovne in srednje šole) bo temeljila na: 

- 70 % ocene bo podala strokovna žirija, ki bo sestavljena iz članov ICA; 
- 30 % ocene pa bo predstavljajo občinstvo, in sicer z oddanimi glasovi v obliki "Všečkov" na Facebook strani 
natečaja, ki bo povezana s spletnim mestom IYS2020 in nacionalnimi socialnimi stranmi Akustičnih društev. 

 
i) Nagrade 
Za vsako kategorijo natečaja bodo podeljene tri nagrade. 
Nagrade bodo boni za knjige, učno gradivo ali opremo v vrednosti 300 € (prva nagrada), 200 € (druga nagrada) in 100 € 
(tretja nagrada). 
ICA IYS2020 lahko dodeli dodatne nagrade in/ali pohvale za prispevke posebnega pomena v okviru natečaja IYS2020. 

 
j) Prispevki in materiali 
Vsi prispevki slovenskih šol bodo objavljeni na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in 
Slovenskega društva za akustiko (SDA). Vsi zbrani prispevki finalistov bodo naloženi na spletno stran ICA. 
Zbore in glasbene skupine dijakov iz nagrajenih šol bomo prosili, da zapojejo zadnjo verzijo skladbe in pošljejo 
avdio/video posnetke v Urad za koordinacijo natečaja do 15. maja 2021, kjer bodo posnetki vključeni v zaključni 
videospot pesmi. Zbori in glasbene skupine dijakov drugih (ne nagrajenih) šol lahko prav tako pošljejo svoj prispevek, ki 
ga bodo, če se bo strokovna žirija tako odločila, vključili v zaključni video. 
Končni materiali bodo: knjižica, Powerpoint predstavitev in glasbeni video z naslovom Mi smo zvoki našega sveta, kjer 
bodo združene vse nagrajene in naknadno izbrane slike skupaj s končno različico pesmi, ki jo bodo peli dijaški zbori iz 
vseh koncev sveta. 
Prispevki bodo uradno predstavljeni na zaključnem dogodku IYS2020 Meeting ASA Cancùn v Mehiki. 
Video in vsi končni izdelki bodo naloženi na spletni strani natečaja in spletni strani ICA ter Youtube kanalih. 
Vsi materiali bodo prosto dostopni na spletni strani natečaja. 

 
k) Kriteriji za izbor na nacionalni ravni 
V naslednji razpredelnici so na kratko prikazana merila za izbor finalistov. Žirijo za nacionalni izbor bodo sestavljali 
predstavniki SDA in NIJZ. 
Za vsak kriterij se lahko dodeli najmanj 0 točk in največ 2 točki. Dovoljeni sta vmesni točki 0,5 in 1,5. 

Ocenjevalni kriteriji: 

 
 

 

 

 

 

 

 

0 točk 1 točka 2 točki TOČKE 

Relevantnost Prispevek se ne navezuje 
na temo natečaja. 

Prispevek se navezuje na 
temo natečaja. 

Prispevek se močno 
navezuje na temo natečaja. 

 

Prepoznavnost Prepoznavnost ni razvidna. Prepoznavnost je nekoliko 
razvidna. 

Prepoznavnost je jasno 
razvidna. 

 

Format Prispevek ni poslan v 
željenem formatu. 

Prispevek je v večini poslan 
v željenem formatu. 

Prispevek je poslan v 
željenem formatu. 

 

Izvirnost Prispevek ni videti izviren. Prispevek je videti dokaj 
izviren. 

Prispevek je videti izviren.  

Navdih Prispevek ne vzbuja čustev 
ali ozaveščanja. 

Prispevek vzbuja nekaj 
čustev in ozaveščanje. 

Prispevek vzbuja globoka 
čustva in ozaveščanje. 

 

 SKUPNE TOČKE  
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