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REGULAMIN KONKURSU 

„Wiem, rozumiem, potrafię – najlepsza transmisja na platformie EDUSCIENCE” 

Konkurs dla Nauczycieli/Nauczycielek EDUSCIENCE 

 

1. Postanowienia ogólne 

a) Zapisy tego dokumentu dotyczą organizacji i przebiegu konkursu „Wiem, rozumiem, potrafię – 

najlepsza transmisja na platformie EDUSCIENCE”, zwanego dalej Konkursem; 

b) Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich 

w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem 

innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr UDA-

POKL.03.03.04.118/10-01, zwanego dalej Projektem; 

c) Organizatorem Konkursu jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN) z siedzibą 

w Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa wraz z Partnerami w Projekcie, zwany 

dalej Organizatorem; 

d) Regulamin, zwany dalej Regulaminem, dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu 

www.eduscience.pl; 

e) Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 01.12.2013 – 24.01.2014 r.; 

f) W Konkursie mogą brać udział wyłącznie nauczyciele/nauczycielki, którzy/które są uczestnikami 

Projektu, zwani dalej Nauczycielami; 

g) Nagrodą główną w Konkursie jest bezpłatny udział w warsztatach dla nauczycieli (Geosciences 

Information for Teachers – GIFT Workshops), organizowanych przez Komisję Edukacji European 

Geosciences Union – EGU. Warsztaty odbędą się w Wiedniu w dniach 27-30.04.2014 r. 

Zwycięzca otrzyma grant na pokrycie wydatków związanych z podróżą oraz zakwaterowaniem, 

a także będzie miał zagwarantowany bezpłatny udział w warsztatach. Więcej informacji na temat 

warsztatów znajduje się na stronie http://www.egu.eu/outreach/gift/ oraz na stronie 

www.eduscience.pl. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w warsztatach lub 

niewystarczającej znajomości języka angielskiego, nagroda może zostać wymieniona na nagrodę 

rzeczową. 

http://www.eduscience.pl/
http://www.egu.eu/outreach/gift/
http://www.eduscience.pl/
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h) Nagrody dodatkowe - wyróżnienia zostaną przyznane nauczycielom za kolejne cztery najlepiej 

ocenione transmisje. 

2. Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej 

i technicznej oraz rozwój innowacyjności Nauczycieli w podejściu do nauk matematyczno-

przyrodniczych i językowych. 

3. Zgłoszenia do Konkursu 

a) Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w Konkursie: 

 zakładają nową transmisję na platformie e-learningowej EDUSCIENCE (zakładka 

TRANSMISJE VIDEO > TRANSMISJE > NOWA TRANSMISJA), uzupełniając wszystkie 

dane podstawowe, w opisie podając cel ogólny transmisji (odnosi się bezpośrednio do 

tematu lekcji) oraz cele szczegółowe transmisji (uczeń: wie, rozumie, potrafi); 

 zgłaszają założoną przez siebie transmisję na adres transmisje@igf.edu.pl, w temacie e-maila 

wpisując „Zgłoszenie do Konkursu”. W treści powinien znaleźć się link do zgłaszanej 

transmisji. Zgłoszenie musi nastąpić co najmniej na tydzień przed planowaną transmisją; 

 przyjęcie transmisji do Konkursu wymaga otrzymaniu potwierdzenia terminu i opisu 

transmisji od Organizatora drogą e-mailową. W przypadku uwag dotyczących transmisji 

Organizator będzie kontaktował się z Nauczycielem w celu ustalenia niezbędnych 

poprawek/zmian np. dotyczących zaproponowanego terminu transmisji bądź uzupełnienia 

opisu transmisji; 

b) Nauczyciele mogą zgłosić do Konkursu tylko jedną własną transmisję; 

c) Zgłoszona do Konkursu transmisja musi być własnego autorstwa. 

4. Organizacja Konkursu 

a) Transmisje mogą być planowane przez Nauczycieli w okresie od 01.12.2013 r. do 17.01.2014 r. 

w godzinach 9.00 – 14.00. Jedna transmisja powinna trwać maksymalnie jedną godzinę lekcyjną. 

b) Oceny transmisji dokona grupa ekspertów powołana przez Kierownika Projektu, zwanych dalej 

Ekspertami;  

c) Każda transmisja będzie oceniona przez co najmniej 3 Ekspertów; 

d) Eksperci dokonają oceny w skali 1-5 punktów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

mailto:transmisje@igf.edu.pl
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 dostosowanie treści lekcji oraz sposobu prowadzenia lekcji do wieku uczestników (etapu 

edukacyjnego), 

 zastosowanie metod aktywizujących uczniów, 

 sposób komunikowania się z odbiorcami lekcji, 

 poprawność merytoryczna, 

 wykorzystanie pomocy dydaktycznych, 

 dostosowanie form i metod pracy do zakładanych celów lekcji; 

e) Ocena transmisji będzie obliczona jako średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez 

poszczególnych Ekspertów; 

f) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na portalu www.eduscience.pl do dnia 24.01.2014 r. 

g) Laureatem Konkursu (uczestnikiem warsztatów w Wiedniu) zostanie jedna osoba, która uzyskała 

największą liczbę punktów. Za zajęcie kolejnych czterech miejsc przewidziane są wyróżnienia; 

h) Wszyscy Nauczyciele, którzy poprowadzą transmisję w ramach Konkursu otrzymają certyfikat - 

potwierdzenie przeprowadzenia lekcji pokazowej w ramach Projektu; 

i) Każda transmisja zgłoszona do Konkursu będzie reklamowana na Platformie EDUSCIENCE 

w taki sposób, aby inni nauczyciele zainteresowani tematyką transmisji mogli w niej uczestniczyć. 

5. Kontakt w sprawie Konkursu i Regulaminu 

Wszelkich informacji dotyczących warunków udziału w Konkursie udziela p. Justyna Buczyńska (nr tel. 

22 69-15-822 lub 22 69-15-819, adres e-mail transmisje@igf.edu.pl) 

6. Postanowienia końcowe 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w Regulaminie 

w przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Organizatora; 

b) Od oceny Ekspertów nie przysługuje odwołanie;  

c) Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub na adres e-mailowy przez 

Organizatora; 

d) Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator; 

e) Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania go przez Kierownika Projektu. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1. 

 

LISTA EKSPERTÓW  

w konkursie „Wiem, rozumiem, potrafię – najlepsza transmisja na platformie EDUSCIENCE” 

 

1. Justyna Buczyńska 

2. Agnieszka Kaczorowska-Żydek 

3. Magdalena Kołodziejska 

4. Magdalena Królak 

5. Katarzyna Lotkowska 

6. Joanna Malesa 

7. Wojciech Piotrowski 

8. Magdalena Puczko 

9. Piotr Stankiewicz 

10. Ewa Stolarczyk 

 

 

                                                                                 


