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In samenwerking met de Stichting Dirk Frimout

REGLEMENT
De Prijs Focus Aarde wil technische en wetenschappelijke geletterdheid in het secundair onderwijs op het
voorplan brengen. De relatie tussen maatschappelijke zorg en wetenschappelijke vindingrijkheid is een blijvende
prioriteit voor komende generaties. De Prijs bekroont jaarlijks de beste geïntegreerde proeven (GIP) en
vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en DBSO) die de aarde of de ruimte(vaart) tot onderwerp hebben,
gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaal-geografische of kosmologische
hoek en die het welzijn bevorderen.

Voor wie?
De Prijs Focus Aarde richt zich naar leerlingen van het tweede jaar van de derde graad KSO, TSO, BSO die een GIP
realiseerden en naar BuSO en DBSO-leerlingen die een project of werkstuk realiseerden dat aan de criteria
voldoet. Alle talenten, ongeacht de studierichting, worden gewaardeerd.

Hoeveel?
• De hoofdprijs heeft een waarde van € 500 per deelnemende leerling (max. 4 leerlingen) en € 1000 voor de
school.
• De tweede prijs heeft een waarde van € 350 per deelnemende leerling (max. 4 leerlingen) en € 750 voor de
school.
• De derde, vierde en vijfde prijs hebben een waarde van € 200 per deelnemende leerling (max. 4 leerlingen) en
€ 500 voor de school.
Deze vijf scholen zijn gerechtigd de titel te voeren van «Winnaar van de Prijs Focus Aarde».
Daarnaast zijn er maximum vijf eervolle vermeldingen met een waarde van € 100 per deelnemende leerling (max.
4 leerlingen) en € 200 voor de school.
De bedragen toegekend aan de scholen zijn te besteden aan de uitrusting van de vaklokalen.

Criteria voor deelname
- Groepswerk
- Geïntegreerd
- Vakoverschrijdend
Artikel 1
Elke school met een KSO, TSO, BSO, BuSO of DBSO afdeling kan voor de Prijs Focus Aarde per onderwijsvorm één
tot maximaal drie leerlingenwerken voordragen in het kader van hetzij de geïntegreerde proef (KSO, TSO en BSO)
hetzij van een vakoverschrijdend groepsproject ( BuSO en DBSO).
Artikel 2
De geïntegreerde proeven en projecten moeten het resultaat zijn van groepswerk en moeten vakoverschrijdend
zijn. Ze kaderen in de promotie van de wetenschappen die de aarde, de ruimte(vaart) of de relatie mens-aarde
tot onderwerp hebben.
Artikel 3
De inschrijving gebeurt via het digitale inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de website van de Stichting
Koningin Paola (www.focusaarde.be).

Artikel 4
De Stichting aanvaardt de ingezonden werken op basis van het inschrijvingsformulier en de
deelnemingsvoorwaarden. De kandidaat-deelnemers worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.
Artikel 5
Nadat de inschrijving is aanvaard, moeten de werken van de leerlingen tijdig en met de juiste vormvereisten
worden doorgestuurd. De GIP’s en projecten moeten in het Nederlands ingediend worden, met uitzondering van
geselecteerde tekstfragmenten, extra hulpbronnen, softwaretoepassingen en dergelijke. De jury baseert zich op
de ingediende documenten om een beoordeling te maken. Het GIP-dossier omvat de digitale en afgedrukte
versie van het manuscript van de leerlingen, een kopie van het logboek, de digitale foto’s en de eventuele
filmfragmenten die een beeld geven van de evolutie van de werkzaamheden gedurende het laatste jaar. Het
project uit het BuSO en DBSO omvat een overzicht van de doelstellingen, een afgedrukte en een digitale versie
van het project, de beschrijving van de acties en de evaluatie van het project.
Artikel 6
Het manuscript van de proef kan aangevuld worden met software, een mechanisch werkstuk of een kunstwerk.
De gebruikte technieken zijn vrij. Deze unieke werkstukken zelf dienen niet bij het indienen van het dossier
bijgevoegd te worden.
Artikel 7
In een eerste jurering worden de voorgedragen werken op hun inhoudelijke juistheid beoordeeld (30 punten van
de totale 100 punten). Met volgende algemene criteria wordt meer bepaald rekening gehouden :
-

authenticiteit
creativiteit en visie
presentatie
de bijdrage die het werk levert tot het beter worden op menselijk, economisch, technologisch,
natuurwetenschappelijk of duurzaam vlak
de inhoudelijke kwaliteit rekening houdend met het profiel van de studierichting

De jury, samengesteld door de Stichting Koningin Paola, selecteert uit de aanvaarde en volledige dossiers
maximaal tien genomineerden (vijf laureaten en vijf eervolle vermeldingen) voor de Prijs Focus Aarde.
Artikel 8
In de tweede jurering worden de leerlingen van de genomineerde werken uitgenodigd om hun inzendingen
mondeling te presenteren en te verdedigen. De presentatie in de tweede juryronde gebeurt door minimaal 2 tot
maximaal 4 leerlingen. De voorstelling en de verdediging worden beoordeeld zowel op juiste inhoud, structuur,
zelfexploratie als op creativiteit, taalvaardigheid, begeestering en maatschappelijke relevantie (70 punten van de
totale 100 punten).
Artikel 9
De Prijs Focus Aarde wordt uitgereikt tijdens een plechtige proclamatie. De winnende werken kunnen door de
Stichting gedurende enige tijd ter beschikking gehouden worden voor tentoonstellingen.
Leerkrachten, leerlingen en scholen stemmen ermee in dat de Stichting Koningin Paola eventueel het volgende
op haar website zou publiceren: een samenvatting van de projecten, foto’s of een filmpje dat het project
beschrijft alsook foto’s van de prijsuitreiking. Leerlingen die de prijsuitreiking bijwonen zullen hierover tijdig
verwittigd worden door de school. Eventuele bezwaren hieromtrent zullen worden meegedeeld aan de Stichting
Koningin Paola, die hiermee rekening zal houden.
Artikel 10
De raad van bestuur van de Stichting Koningin Paola beslist totaal onafhankelijk over elk probleem, van welke
aard ook, met betrekking tot het huidige reglement en de toepassing ervan.
***
Stichting Koningin Paola
Stichting van openbaar nut

A.J. Slegerslaan 356 / 17
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
+ 32 (0)2 762 92 51 - info@sk-fr-paola.be
www. sk-fr-paola.be/nl

