Pravidlá súťaže

Medzinárodná olympiáda Accelium
Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov
z rôznych krajín sveta. Súťaží sa v turnajoch medzi školami. Žiaci
postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu.
Body za celú školu sa sčítajú do celkového hodnotenia.

Priebeh
Prvá fáza: Otvorený turnaj
Otvorený turnaj je určený pre žiakov 1.- 8. ročníka.
Uskutočnia sa súčasne 4 turnaje:
 Turnaj 1: 1.- 2. ročník
 Turnaj 2: 3.- 4. ročník
 Turnaj 3: 5.- 6. ročník
 Turnaj 4: 7.- 8. ročník
Druhá fáza: Finále All stars
Desať škôl z každej vekovej skupiny, ktoré získali najvyššie
hodnotenie v prvej etape turnaja, postúpi do finále hviezd (spolu 40
škôl).
Tieto školy zabojujú o titul „Majstrov sveta Accelium“.

Harmonogram
Registrácia škôl

1.2.2020 – 1.4.2020

Prvá fáza – Otvorený turnaj

27.4.2020 – 11.5.2020

Vyhlásenie výsledkov prvej fázy
Druhá fáza – Finále All-Stars

18.5.2020
8.6.2020 – 15.6.2020

Vyhlásenie výsledkov finále

22.6.2020
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Prvá fáza – Otvorený turnaj
Prvá fáza bude trvať dva týždne: od 27. apríla do 11. mája. Súťažné
úlohy sú navrhnuté tak, aby boli vhodné pre danú vekovú kategóriu.
Počas celého turnajového obdobia
sa
budú
žiakom
postupne
odomykať nové výzvy.
Každý žiak postupuje vlastným
tempom pri riešení turnajových
výziev.
Celkové skóre, ktoré získajú
študenti školy, sa bude pravidelne
aktualizovať v hodnotiacej tabuľke
na webovej stránke turnaja.

Druhá fáza - Finále All-Stars
Desať škôl z každej vekovej skupiny, ktoré získali najvyššie
hodnotenie v prvej etape turnaja, postúpi do finále hviezd (spolu 40
škôl).
Finále trvá 1 týždeň: od 8. júna do 15. júna.
Vo finále žiaci riešia pokročilé herné výzvy. Vyžaduje sa od nich,
aby používali zručnosti na vysokej úrovni a spolupracovali, aby
získali najvyššie skóre a titul „Accelium
World Champion“.
Škola, ktorá bude na prvom mieste,
bude ocenená trofejou.
Prvé tri školy budú odmenené
špeciálnou vzdelávacou cenou.
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Účasť
Podmienky účasti v otvorených turnajoch (1. fáza):
1. Registrácia školy.
2. Vymenovanie učiteľa (aspoň jedného) zodpovedného
za súťaž.
Pre každú vekovú skupinu môže byť iba jeden učiteľ poverený
vedením žiakov počas celej súťaže.

Úloha učiteľa
Učiteľ, ktorý sprevádza žiakov súťažou a pripravuje ich, zohráva
dôležitú úlohu.
Odporúčame učiteľovi, aby podporoval žiakov, posilňoval ich
motiváciu, povzbudzoval ich a poskytoval im pomoc, aby zvládli
zložité výzvy a technické aspekty.
Učitelia budú mať k dispozícii
niekoľko nástrojov, ktoré im
umožnia vytvoriť systém vo
svojich triedach a vyvolať
nadšenie
medzi
žiakmi.
Videá, plány hodín a ďalšie
materiály budú učiteľom
sprístupnené v databáze
Accelium
Campus.
Za
prístup do databázy učitelia
neplatia žiadne poplatky.
Súťaž prebieha na akomkoľvek stacionárnom počítači alebo
mobilnom zariadení pripojenom na internet.
Odporúčame, aby škola sprístupnila študentom počítačovú učebňu
s pripojením na internet na precvičenie a postup v súťaži.
Je dôležité žiakom pripomínať, aby riešili čo najviac úloh, pretože
každé riešenie im prinesie body, ktoré sa pripočítajú k celkovému
hodnoteniu školy.
3

Hodnotenie škôl
Hodnotenie školy sa určí podľa skóre všetkých žiakov školy, ktorí sú
zaregistrovaní na turnaji.
Vzorec na hodnotenie škôl je navrhnutý tak, aby poskytoval „bonus
za zapojenie“ veľkým školám, z ktorých sa súťaže zúčastňuje veľké
množstvo žiakov.

Vzorec na hodnotenie škôl:
𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡í𝑣𝑛𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣
𝑝𝑜č𝑒𝑡 ž𝑖𝑎𝑘𝑜𝑣
. (
+ 1)
𝑝𝑜č𝑒𝑡 ž𝑖𝑎𝑘𝑜𝑣
4000

Žiaci môžu úlohy riešiť znova a znova; ako skóre pri hodnotení
školy sa bude brať najlepší výsledok.

Náklady
Jednorázový poplatok za registráciu školy je 250 €.

Individuálny tréningový účet
Rodičia, učitelia a školy si môžu zakúpiť prípravný tréning na súťaž
(tj. nie je to povinné).
Tento jedinečný tréning umožní žiakom precvičiť si hry, ktoré budú
hrať na turnaji, zoznámiť sa so systémom a pripraviť ich
na olympijské hry.
Cena je 10 € pre 1 žiaka.
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Minimálne systémové požiadavky
Webový prehliadač:
Ak chcete pracovať so systémom Accelium, použite niektorý
z nasledujúcich podporovaných prehliadačov (nie je potrebné
sťahovať žiadnu aplikáciu z obchodu):
Chrome
Verzia: 71.0.3578.80 a vyššie

Firefox
Verzia: 63.0 a vyššie
Edge
Verzia: 42.17134.1.0 a vyššie

* Odporúčame vopred skontrolovať prehliadače na miestnych
zariadeniach a vybrať najvhodnejší prehliadač.

Súťaž organizuje
Excellent Partners s.r.o. ,
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, vložka 37611/P
Sídlo : Ľubochnianska 16/2124
080 06 Prešov
IČO : 52 114 635
Licenčný partner Accelium Group Izrael pre SR a ČR
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