Zapojte sa do projektu
Detský čin roka 2020!
Skladáme svet z dobrých skutkov.
VÝZVA PRE DETI
Milé deti!
Urobte dobrý skutok
a dajte nám o ňom vedieť!
Nemusí ísť len o veľké činy,
ale i malé každodenné
skutky. Nakreslite či napíšte
nám o nich.

VÝZVA PRE PEDAGÓGOV
A DOSPELÝCH
Milí pedagógovia! Milí dospelí!
Podporte deti a dodajte im odvahu
konať dobré skutky a napísať o nich.
Napíšte nám aj vy o dobrom
skutku detí!

PRÍBEHY MÔŽETE
POSLAŤ NA ADRESU
20. ročník projektu
prebieha pod záštitou prezidentky
Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej.
Projekt prebieha pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Strategický partner

Generálny partner

Mediálny partner

OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
alebo cez webovú stránku
www.detskycin.sk
do 30. júna 2020

Partneri

20. výročie projektu oslavujeme
nasledovnými novými akTivitami

1.

Nová kategória

DOBRÝ ČIN
NA NETE

2.
Škola dobrých
skutkov online
od 1. 6. 2020
5 nových modelových
hodín etickej výchovy
na základe vybraných
tém iŠVP a listov
o dobrých skutkoch detí.

3.
Násobilka
dobrých skutkov
Inšpiratívny manuál
pre prácu s deťmi
na školách a v rôznych
organizáciách tretieho
sektoru.

Ako prebieha projekt Detský čin roka 2020
Apríl - Jún
Prihlasovanie dobrých
skutkov
Deti, školy i dospelí môžu prihlasovať
dobré skutky detí.

September - November
Detská porota a online
hlasovanie pre verejnosť
Deti a dospelí čítajú jednotlivé skutky
a prideľujú hlasy tým, ktoré považujú
za najcennejšie.

Júl - August
Výber skutkov
Listy starostlivo čítame a skupina
odborníkov vyberie zo zaslaných
skutkov 5 nominácií v každej
kategórii.

December
Vyhlásenie výsledkov
Detské skutky, ktoré získajú najviac
hlasov, budú slávnostne vyhlásené
za Detské činy roka 2020.

Nová kategória projektu DOBRÝ Čin na nete
Predstavujeme novú kategóriu pripravenú v spolupráci
s Nadáciou Orange.
Dobrý čin na nete
Dnešné deti vyrastajú od malička v digitálnom svete a pripojenie cez internet je pre nich
samozrejmosťou. Zároveň sú však často v online svete zraniteľné a vystavené mnohých nástrahám,
ktoré internet prináša.
Milí pedagógovia,
rozprávajte sa s deťmi o ich skúsenostiach v online svete a motivujte ich, aby zdieľali skúsenosti
aj prostredníctvom projektu Detský čin roka.
Zasielajte nám reálne príbehy detí o ich skúsenostiach v online svete, ako a kde pomohli v tomto
smere deťom v núdzi, aký postoj zaujali, ako o probléme diskutovali, či sa správali zodpovedne
k sebe aj ostatným, či odmietli nevhodné správanie, vedeli riešiť situácie a nástrahy internetu,
ale i ako vedeli využiť moderné komunikačné technológie na realizáciu zaujímavých a prospešných
aktivít.
Zdieľanie príbehov a prezentácia v rámci novej kategórie je tak príležitosť pre ostatné deti i verejnosť,
ktoré budú príbehy čítať, aby si uvedomovali nástrahy internetu, učili sa kritickému mysleniu
a nástrojom na prácu v bezpečnom online svete.

Možné tematické okruhy príbehov
Rizikové správanie detí či pomoc v témach ako sociálne siete a zdieľanie informácii, správ, fotiek
a celého obsahu svojho života, anonymita online sveta, kyberšikana, závislosti na počítačových
hrách, sociálnych sieťach, videách, vytvorenie či nasledovanie výzvy a iné.

Deti na nete
Multimédiá ovládli svet, sú v našom okolí so svojimi výhodami aj rizikami. Pre dieťa dnešnej doby
sú digitálne technológie predmetom dennodenného použitia a potrebuje ich k životu. Nevedia
si predstaviť ako by prežili deň bez PC, mobilu
a internetu. Už v škôlke a škole majú kurzy,
kde získavajú vedomosti a zručnosti s prácou
na počítači a podľa skúsenosti sú detí šikovnejšie a tvorivejšie ako dospelí.

Majme na pamäti možné riziká, ktorým sú vystavené a sledujme ako rodičia a učitelia aj ich
bezpečnosť a zodpovedný prístup k internetu.
Ako to naozaj majú s technológiami naše deti
vieme dobre, lebo s nimi diskutujeme už 10 rokov.
Na to nám poslúžia spoločné otvorené rozhovory
na našich prednáškach, ktoré bezplatne ponúkame pre školy, detské kolektívy, učiteľov a rodičov.
https://www.detinanete.sk/workshopy-pre-skoly/

Pri styku detí s internetom je nesmierne dôležité
dohodnúť sa na zásadách, ako s nim zaobchádzať. Vedia ich dodržiavať, byť zodpovední
na internete, no aj porušovať a ohrozovať seba,
či trápiť druhých.

Vám všetkým, ktorým nie sú tieto témy ľahostajné, deťom aj dospelým pomôže naša stránka
s radami, príbehmi a pomocou, ktoré nájdete
na www.detinanete.sk.

PRAVIDLÁ PROJEKTU DETSKÝ ČIN ROKA 2020
do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka
základných škôl a špeciálnych základných škôl
a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií
	žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať
v rozsahu maximum 1 strany A4
	žiaci môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý
vykonali iné deti vo veku do 16 rokov
	do projektu možno zaslať aj správu o kolektívnom
dobrom skutku
	pri kolektívnom dobrom skutku je potrebné uviesť,
koľko detí ho realizovalo
	o dobrom skutku dieťaťa do 16 rokov môžu napísať
aj pedagógovia a iné dospelé osoby

	skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé
	doba realizácie dobrého skutku nie je časovo
ohraničená
	každý z autorov dobrého skutku, ktorý získa najväčšiu podporu detí vo svojej kategórii, bude
vyhlásený za držiteľa ocenenia Detský čin roka
2020 a odmenený vecnou cenou. Ten, kto napíše
o dobrom skutku, ktorý získa ocenenie bude
odmenený vecnou cenou
	za pravdivosť skutkov zodpovedajú deti svojim
vlastným svedomím, lebo napísať o vymyslenom
skutku nie je dobrým činom!

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do jednej z ôsmych kategórii
1. ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
2. POMOC V RODINE
3. POMOC ROVESNÍKOM
4. POMOC ĽUĎOM
5. POMOC PRÍRODE
6. DOBRÝ NÁPAD
7. MALÝ VEĽKÝ ČIN - CENA SAŠKY FISCHEROVEJ
8. DOBRÝ ČIN NA NETE

Každý príspevok musí obsahovať:
kategóriu, do ktorej má byť skutok zaradený
meno a priezvisko žiaka resp. pisateľa listu
triedu, ktorú žiak navštevuje
	
presnú adresu školy alebo bydliska: ulica, mesto,
okres, kraj

	
Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu
podporu, bude v decembri vyhlásený za Detský čin
roka 2020.
Online hlasovanie pre verejnosť
V spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
pripravujeme online anketu pre dospelých. Online
hlasovanie pre verejnosť bude prebiehať v októbri
a v novembri 2020. Jeden dobrý skutok s najvyšším
počtom hlasov získa vecnú cenu od usporiadateľa
súťaže - ĽudiaĽuďom.sk

Vyhlásenie výsledkov
Na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa bude
konať v decembri 2020 v Bratislave, budú pozvaní
všetci ocenení v sprievode rodiča alebo pedagóga.

Hlasovanie
Detská porota
	
Zo všetkých dobrých skutkov, ktoré zašlú deti
do projektu, vyberie výberová komisia 5 nominácií
v každej kategórii.
	
Nominované dobré skutky budú na jeseň uverejnené na webovej stránke www.detskycin.sk a zaslané
opäť do škôl s výzvou, aby deti venovali svoj hlas
tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú
za najcennejší.
	
Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom formulára
na uvedenej webovej stránke www.detskycin.sk
alebo zaslaním poštou na adresu OZ Detský čin
roka.

Nositelia ocenenia Detský čin roka 2019. Spolu 67 326 detí
zo 703 slovenských škôl rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie
v jednotlivých kategóriách.

	
Detská porota: do hlasovania sa môžu zapojiť
žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych
základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií.

Ďakujeme

Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie o projekte
Mgr. Magdaléna Fábryová
OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Mobil: 0907 797 236, e-mail: info@detskycin.sk, magda.fabryova@detskycin.sk

www.detskycin.sk

