Regulamin ogólnopolskiego konkursu
Nasz projekt eTwinning 2013 – edycja IX

I. PRZEPISY OGÓLNE
1.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2013 – edycja IX, zwanego dalej Konkursem jest
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning, z siedzibą w Warszawie,
00-551, ul. Mokotowska 43, zwane dalej Organizatorem.

2.

Konkurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników
pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do
udziału w programie eTwinning (wiek uczniów 3 – 19 lat).

3.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych projektów eTwinning.

4.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:
a) projekt eTwinning w przedszkolu,
b) projekt eTwinning w szkole podstawowej,
c) projekt eTwinning w gimnazjum,
d) projekt eTwinning w szkole ponadgimnazjalnej.

5.

W ramach Konkursu będą przeprowadzone dodatkowe konkursy tematyczne:
a) konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii,
przyrody, biologii lub geografii ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
b) konkurs na projekt o tematyce zawodowej skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół
zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika i inne o profilu zawodowym);
c) konkurs inspirowany ideą Europejskiego Roku Obywatelstwa (2013 – European Year of Citizens).
II. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

6.

Zgłoszenia projektu do Konkursu należy dokonać w języku polskim do dnia 14 kwietnia 2013 r. wypełniając
formularz elektroniczny. (https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/ab53925fdb2dd73dc73393dcbc520de9)

7.

Do Konkursu można zgłaszać projekty realizowane lub ukończone w latach szkolnych 2011/12 i 2012/13.
Nauczyciel może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden projekt.

8.

W chwili wysyłania zgłoszenia do Konkursu nauczyciel zgłaszający projekt musi mieć przyznaną za jego realizację
Krajową Odznakę Jakości (KOJ).

9.

Nauczyciel, który został laureatem w poprzedniej edycji Konkursu, w jakiejkolwiek kategorii, nie może aplikować
do Konkursu w bieżącym roku. Obowiązuje go roczny okres karencji.

10. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane projekty nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów.
11. Koordynatorem zgłaszanego projektu może być tylko jeden nauczyciel. W przypadku gdy nad projektem
pracowała grupa nauczycieli z jednej szkoły, w zgłoszeniu należy ująć ich jako Zespół nauczycieli.
12. W przypadku zgłoszenia projektu przez nauczyciela z zespołu szkół, warunkiem niezbędnym prawidłowości
zgłoszenia do Konkursu jest wyraźne wskazanie szkoły, w której realizowany jest/był projekt. Jeżeli realizacja
projektu odbywała się w kilku placówkach wchodzących w skład zespołu szkół, projekt zostanie zakwalifikowany
do kategorii Konkursu o wyższym poziomie kształcenia.
13. W przypadku zgłoszenia tego samego projektu przez dwóch nauczycieli z różnych szkół, warunkiem niezbędnym
do przyjęcia projektu do Konkursu jest takie uporządkowanie materiałów projektu, aby wyraźnie można było
dokonać oceny wkładu poszczególnych szkół.
14. Materiały wypracowane podczas realizacji zgłoszonego projektu znajdujące
internetowych/platformach (np. TwinSpace) muszą być ogólnodostępne (upublicznione).
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III. OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA ZGŁOSZEŃ
15. Wstępna ocena zgłoszeń pod względem formalnym przeprowadzana jest przez Organizatora. Zgłoszenia
spełniające warunki formalne poddane zostaną ocenie merytorycznej.

16. Ocenę merytoryczną zgłoszeń przeprowadza jury Konkursu, w skład którego mogą wejść: doradcy metodyczni,
pracownicy naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji oświatowych, przedstawiciele ministerstw,
specjaliści z danej dziedziny, przedstawiciele mediów np. prasy branżowej, a także przedstawiciele Organizatora.
17. W pierwszej kolejności oceniane są zgłoszenia do konkursów tematycznych. W przypadku niezakwalifikowania się
projektu do grona laureatów, projekt jest ponownie oceniany przez komisję konkursu głównego.
18. Kryteria oceny merytorycznej:

Lp.

Kryterium

Skala
punktowa

1.

zrozumiały opis realizacji projektu zawierający informacje o pracach podjętych podczas realizacji
projektu, metodach przeprowadzenia zadań projektowych oraz osiągniętych wynikach

0 - 10

2.

integracja z obowiązującym programem nauczania

0 - 10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

metody współpracy z partnerem (zastosowane narzędzia, częstotliwość, współtworzenie
wyników)
wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej dostępnej w szkole do realizacji zadań
projektowych
kreatywność i innowacyjność projektu w zakresie: treści, metod pracy, pedagogicznego
wykorzystania techniki i kształcenia postaw
atrakcyjność projektu dla jego uczestników
osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały (przy zachowaniu dbałości o przestrzeganie prawa
autorskiego)
korzyści (przyrost wiedzy i umiejętności) uczestników projektu: językowe, przedmiotowe,
techniczne, kulturowe, międzykulturowe
rozpowszechnianie rezultatów projektu, możliwość powtarzania i przenoszenia projektu (inna
szkoła, inny kraj)
ewaluacja projektu

0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10

19. Lista rankingowa projektów w danej kategorii i w konkursach tematycznych tworzona jest na podstawie sumy
punktów, które projekt uzyskał w ocenie merytorycznej członków poszczególnych komisji konkursowych.
20. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów otrzyma więcej niż jeden projekt, komisja podczas obrad ma
obowiązek ustalenia kolejności 3 pierwszych miejsc.
IV. NAGRODY I PRZEPISY KOŃCOWE
21. W ramach Konkursu przewiduje się następującą listę laureatów:
a) miejsca I – III w konkursie głównym, w czterech kategoriach,
b) miejsca I – III w trzech konkursach tematycznych,
22. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17 maja 2013 r. przez:
a) opublikowanie listy laureatów na polskim portalu eTwinning: www.etwinning.pl,
b) powiadomienie laureatów pocztą elektroniczną e-mail.
23. Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów Konkursu i uroczyste rozdanie
nagród nastąpi podczas dorocznej konferencji eTwinning w czerwcu 2013 r.
24. Nagrody przyznane w Konkursie przeznaczone są dla szkoły, w której realizowany jest/był zgłoszony projekt.
Nagroda pozostaje do dyspozycji nauczyciela – koordynatora projektu.
25. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez dyrektora Programu eTwinning. Uwagi i wnioski należy zgłaszać
pocztą na adres Organizatora na piśmie z wyraźną pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły, z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs eTwinning”.

