pamiętać

REGULAMIN Konkursu

dla Nauczycieli

na SCENARIUSZ lekcji HISTORYCZNEJ
w ramach projektu ”BO WARTO pamiętać…”

§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu dla Nauczycieli na Scenariusz lekcji historycznej w ramach projektu pt.: ”BO WARTO
pamiętać…” jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.

§ 2.
CELE KONKURSU
1. Upamiętnianie rocznic istotnych wydarzeń z historii Polski zaproponowanych przez Organizatora oraz rocznic
ważnych z punktu widzenia lokalności.
2. Przygotowanie scenariuszy lekcji historii i jego realizacja w szkole.
3. Tworzenie dobrych praktyk w atrakcyjnym przekazywaniu historii dzieciom ze szkół podstawowych

§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
Do udziału w tym konkursie zaproszeni zostali nauczyciele ze szkół podstawowych, którzy indywidualnie przygotują co najmniej dwa scenariusze konkursowe.

§ 4.
TEMATYKA KONKURSU
Tematem/przedmiotem Konkursu jest przygotowanie dwóch scenariuszy lekcji historii, w tym:
►
►

jednego dotyczącego wybranej przez placówkę rocznicy z historii Polski
jednego dotyczącego wybranej przez placówkę rocznicy z historii ważnej dla społeczności lokalnej
(do poziomu powiatu)

i przeprowadzenie według niego zajęć z dziećmi.

Rocznice z historii Polski do upamiętnienia od września do listopada 2015 r. to:
► 95. rocznica Bitwy Warszawskiej
► 75. rocznica utworzenia Dywizjonu 303 i jego udział w Bitwie o Anglię
► 185 rocznica Powstania Listopadowego
Do wyboru co najmniej jedna.

§ 5.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA placówki do projektu „BO WARTO pamiętać…” do dnia 25 września 2015 r. (szczegóły w opisie projektu).

§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA w KONKURSIE
Aby wziąć udział w Konkursie, należy:





opracować autorskie scenariusze lekcji historii dotyczące wybranych rocznic
przeprowadzić lekcję według ww. scenariuszy i przygotować sprawozdanie z ich realizacji – do każdej lekcji oddzielny (krótki raport z realizacji, zdjęcia lub prace wykonane przez uczniów). Wzór raportu końcowego jest załącznikiem do Regulaminu.
dostarczyć ww. raporty wraz ze scenariuszami lekcji:

maksymalnie do dnia 4 grudnia 2015 r. – wydarzenia/rocznice z historii Polski
maksymalnie do 10 maja 2016 r. – wydarzenia/rocznice lokalne
na adres: Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa (decyduje data wpływu do Fundacji)

Nadesłane scenariusze i raporty nie podlegają zwrotowi.
Regulamin Konkursu na Wydarzenie Rocznicowe w ramach Projektu ”BO WARTO pamiętać…”
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§ 7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SCENARIUSZY
1.

Zgłoszone do Konkursu scenariusze muszą spełniać następujące wymogi:
a) zgłaszający jest ich autorem
b) nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane
c) zawierać następujące elementy:
temat; przedmiot, na który zostały przygotowane; cele; metody i techniki; szczegółowy przebieg lekcji; wykorzystanie środków dydaktycznych, w tym tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych, materiałów ikonograficznych; określenie czasu trwania lekcji.

2. Objęte scenariuszem lekcje muszą spełniać poniższe kryteria:
a) nawiązywać tematyką do podstawy programowej ustalonej przez MEN w zakresie danego przedmiotu
b) być powiązane tematycznie z wybraną rocznicą historyczną
c) być poprawne metodycznie i merytorycznie.

§ 8.
JURY KONKURSU
1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny nadesłanych prac konkursowych.
2. Ocenie podlegać będzie:
► atrakcyjność (połączenie treści eduka- ► forma i treść autorskich
scenariuszy
cyjnych z ciekawą formą przekazu)
► dostosowanie scenariuszy do
► poprawność merytorycznopotrzeb i możliwości odbiorcy
metodyczna scenariuszy

► innowacyjność w doborze środków
dydaktycznych i metod;
► dokumentacja zawarta w raporcie

(opis wykonanych zajęć, obecność fotografii, prac plastycznych, multimediów itp.)

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

§ 9.
NAGRODY KONKURSU
Laureaci Konkursu (miejsca od I do III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody będą przyznawane oddzielnie za scenariusze dotyczące wydarzeń z historii Polski oraz za scenariusze dotyczące wydarzeń z historii
lokalnej.

§ 10.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany regulaminu Konkursu;
b) umieszczenia zwycięskich scenariuszy i raportów (zwłaszcza zdjęciowo-filmowych) na stronie internetowej Fundacji;

c) nieodpłatnego wykorzystania scenariuszy konkursowych dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji.
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji.

Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl

PATRONI PROJEKTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJĄ

Regulamin Konkursu na Wydarzenie Rocznicowe w ramach Projektu ”BO WARTO pamiętać…”

2

|

Strona

