1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs nosi nazwę „Dawniej to było – konkurs na scenariusz edukacji historycznej w szkole
polonijnej”.
▪

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu zajęć edukacyjnych z historii dla uczniów
szkół polskich za granicą.
4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
▪

2. Cele Konkursu
Celami Konkursu są:

1. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań związanych z historią Polski.
2. Kształtowanie związków z Polską i postaw patriotycznych w kontekście pamięci o przeszłości.
3. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy historycznej.
4. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, krytycznego analizowania i wykorzystywania informacji
historycznych pochodzących z różnych źródeł.
5. Wzmocnienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.
3. Opis Konkursu
1. Konspekt może dotyczyć jednego wydarzenia lub pokazywać cykl wydarzeń historycznych.
Wybrany materiał i sposób jego prezentacji powinien oddziaływać emocjonalnie tak, aby uczeń
miał potrzebę upowszechniania zdobytej wiedzy w swoim środowisku.
▪

2. Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden konspekt na minimum 45 minut zajęć (maks. 90
minut).
3. Adresatem zajęć edukacyjnych, podczas których będzie realizowany konspekt są dzieci młodzież
w wieku od 9 do 17 lat.
4. W konspekcie znaleźć się powinny następujące informacje:
- imię i nazwisko autora scenariusza,
- temat lub tytuł zajęć,
- etap edukacyjny lub wiek uczniów, do których skierowana jest lekcja,
- cele edukacyjne ogólne,
- cele edukacyjne szczegółowe,
- metody dydaktyczne,
- środki dydaktyczne,
- przebieg zajęć,
- ewentualne zadanie domowe,
- ewentualny komentarz autora scenariusza,
- ewentualne karty pracy.
5. Środki dydaktyczne, jakie autor zawiera w konspekcie powinny być legalnie dostępne w
Internecie. Autor konspektu ma obowiązek podać legalne źródło konspektu. Lekcja nie może

opierać się na konkretnym podręczniku konkretnego wydawnictwa. Mile widziane są karty
pracy autorstwa nauczyciela.
6. Termin nadsyłania prac mija 10.02.2019 roku.
7. Przewidziane są trzy nagrody pieniężne dla autorów trzech najlepszych scenariuszy.
8. Wszystkie scenariusze warte uwagi zostaną opublikowane na stronie pakietu edukacyjnego
„Dawniej to było” oraz w kwartalniku metodycznym „Uczymy, jak uczyć”.
4. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach
polskich poza Polską, niezależnie od ich statusu i formy organizacji, zwanych dalej Uczestnikami.
▪

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
3. Zgłaszając do Konkursu Konspekt uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie
narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich. (
zał. nr. 2.).
4. Uczestnik zgłasza jeden scenariusz dla określonej przez siebie grupy wiekowej.
5. Zgłoszony do Konkursu Konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze
schematem opracowanym przez Organizatora podanym w punkcie 3. podpunkcie 4.
▪ 5. Zgłoszenie do Konkursu
1. Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do 10 lutego 2019
roku drogą mailową na adres lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com
2. Zgłoszenie musi zawierać:
▪ wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 1)
zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w
celach realizacji Konkursu.
▪

pracę konkursową (Konspekt) wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami
literackimi, spisanymi propozycjami zabaw edukacyjnych, gier) zgodnie z wytycznymi
niniejszego regulaminu

▪

oświadczenie Uczestnika o nienaruszaniu praw osób trzecich do przekazanego
Konspektu (załącznik nr 2)

▪

potwierdzenie dyrektora szkoły, że uczestnik pracuje w danej placówce (załącznik nr 3)

Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze
rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.
6. Zasady przyznawania nagród
1. W celu wyłonienia zwycięskich Konspektów, Organizator powołuje Jury.
▪

2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs Konspekty, kierując się następującymi kryteriami:
o

Zgodnością tematu z celami Konkursu

o

Poprawnością i atrakcyjnością merytoryczną i metodyczną

o

Adekwatnością w odniesieniu do wieku grupy

o

Innowacyjnością propozycji tematycznej i materiałów dydaktycznych

o

Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.

Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjnokomunikacyjnych
o Decyzja podjęta przez Jury jest ostateczna i niepodważalna. Forma nagród
przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie.

o

7. Postanowienia końcowe
1. Informacji o Konkursie udziela:
▪

Katarzyna Czyżycka: lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com
2.

Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie
odpowiada za nieprawidłowość tych danych.
3.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

5.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu
bez podawania przyczyn.
6.
W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności
interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej
kompetencji Organizatora.
Lista załączników:
Załącznik nr 1- Formularz zgłoszenia do Konkursu
Załącznik nr 2- Oświadczenie o nienaruszaniu praw osób trzecich
Załącznik nr 3- Oświadczenie dyrektora szkoły

