Regulamin konkursu:

„Szkoła jutra już dziś”
Scenariusze Niepodległości – konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwany dalej
Organizatorem.
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie interdyscyplinarnego scenariusza lekcji języka
polskiego, historii lub wiedzy o Polsce dla uczniów szkół podstawowych i licealnych o
tematyce niepodległościowej, wzbogacający tradycyjny program nauczania o materiał
wizualny i teksty źródłowe.

§ 2 Cele konkursu
1. Wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi
dla uczniów poprzez aktywne wykorzystywanie nowych technologii podczas prowadzenia
lekcji.
2. Uatrakcyjnienie sposobu interdyscyplinarnej prezentacji wiedzy o Polsce, języku polskim,
religii, historii i geografii Polski.
3. Zachęcenie nauczycieli do współpracy między sobą oraz dzielenia się wzajemnie wiedzą
z wyżej wymienionych dziedzin (patrz § 2, punkt 2).

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia
1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli polonijnych, metodyków, studentów kierunków
polonistycznych i humanistycznych, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Zgłoszenia do konkursu może dokonać jedna osoba fizyczna lub zespół maksymalnie
składający się z trzech osób.
3. Uczestnik konkursu musi być autorem scenariusza.
4. Uczestnicy konkursu muszą oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw
i roszczeń osób trzecich.
5. Scenariusz należy przesłać na adres mailowy: konkurs.scenariusze@orpeg.pl do dnia
14 października 2019 roku, z dopiskiem: „Szkoła jutra już dziś”
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6. Przesłanie scenariusza jest równoznaczne z udostępnieniem go na zasadach określonych
w załączniku nr 1 do regulaminu, czyli zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

§ 4 Wymagania dotyczące scenariusza
1. Scenariusz interdyscyplinarnej lekcji powinien być napisany w języku polskim, nie być
nigdzie wcześniej publikowany i zawierać następujące elementy:
a) Temat;
b) Cele;
c) Metody i techniki;
d) Przebieg lekcji;
e)Wykorzystanie środków dydaktycznych, tekstów źródłowych, materiałów
audiowizualnych, materiałów ikonograficznych, etc.
f) Określenie czasu trwania lekcji – dopuszczalne jest przygotowanie scenariuszy na
45 minut lub na 90 minut zajęć edukacyjnych;
g) Bibliografia.

§ 5 Kryteria oceny
1. Scenariusze lekcji oceniane będą przez Jury konkursu w dwóch kategoriach:
a) scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych,
b) scenariusz lekcji dla uczniów liceów ogólnokształcących.
2. Scenariusze będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
a) interdyscyplinarność i innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod,
b) autorski wymiar scenariusza,
c) dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy,
d) oryginalna konstrukcja scenariusza.
§ 6 Komisja Konkursu
1. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursu powołana przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą.
2. Komisja będzie odpowiadać nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
3. Z otrzymanych prac Komisja wyłoni jeden zwycięski scenariusz w każdej kategorii,
przyzna nagrodę autorowi, a kolejnym najwyżej ocenionym autorom scenariuszu dwa
wyróżnienia.
4. Komisja podejmuje decyzję większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby
głosów decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
5. Komisja ma prawo nie przyznać głównej nagrody i zdecydować o łącznej liczbie
wyróżnień.
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§ 7 Terminarz konkursu
1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 10 lipca 2019 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi
do 31 października 2019 roku.
2. Lista autorów zwycięskich scenariuszy lekcji zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni pocztą mailową o przyznaniu im nagrody na adres
e-mail wskazany zgodnie z Regulaminem.
3. Scenariusze biorące udział w konkursie można nadsyłać do 14 października 2019 roku.
Scenariusze złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
§ 8 Nagrody
1. Zostaną ufundowane dwie nagrody główne, po jednej w każdej kategorii, dodatkowo
autorom dwóch kolejnych najwyżej ocenionych prac w każdej kategorii zostaną przyznane
wyróżnienia.
2. Komisja może zdecydować o innym podziale puli nagród, zgodnie z § 6 ust. 3 niniejszego
Regulaminu.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach
i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji Konkursu, bez podania
przyczyny,
b) zmian treści niniejszego Regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach
internetowych,
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń,
d) zmian w Regulaminie, które będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
§ 10 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922 z zm.) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie przy ul. Kieleckiej 43.
2. Dane Uczestników będą gromadzone tymczasowo i przechowywane przez Organizatora
wyłącznie w związku z prowadzeniem Konkursu oraz w celu odbioru nagród.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie, niepodanie danych osobowych nie pozwala na udział w Konkursie.
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5. Dodatkowo od dnia 25 maja 2018 roku, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu tych dan oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).
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