Regulamin Konkursu dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych,
organizowanego w ramach XVI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów
Przyrodniczych pod hasłem: „ENERGIA I MY”
Sosnowiec, 26-27 września 2015 r.
§1
1. Celem konkursu jest zaktywizowanie środowiska szkolnego (lokalnego)
w podejmowaniu działań w zakresie relacji: człowiek – energia – przyroda.
2. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu edukacyjnego, w którym zostanie
poruszona problematyka energii w szerokim aspekcie tego pojęcia, na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych, z zastosowaniem kreatywnych metod i technik kształcenia.
§2
1.Konkurs adresowany jest do nauczycieli przyrody szkół podstawowych oraz nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
§3
Warunki konkursu
Praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje dotyczące przygotowania,
realizacji, prezentacji i ewaluacji projektu edukacyjnego:
1. Autor (autorzy) projektu edukacyjnego.
2. Temat projektu edukacyjnego.
3. Cele ogólne i szczegółowe projektu edukacyjnego.
4. Uzasadnienie doboru treści projektu w relacji do podstawy programowej kształcenia
ogólnego.
5. Adresaci (odbiorcy) projektu edukacyjnego.
6. Metody i techniki nauczania - uczenia się oraz formy pracy zastosowane w projekcie
edukacyjnym.
7. Materiały/środki dydaktyczne; przykładowe narzędzia pracy (dokumentacja), w tym
w szczególności karta projektu.
8. Opis przebiegu projektu na poszczególnych etapach, w tym m.in.:
wyłonienie tematu, harmonogram działań (zadania uczniowskie, czynności nauczyciela,
miejsce i czas realizacji itp.), organizacja konsultacji z nauczycielem/nauczycielami,
prezentacja projektu, ocena rezultatów projektu: ocenianie (w tym przedstawienie systemu
oceny działań), ewaluacja, wnioski.
§4
Wymagania pracy konkursowej
1. Opracowanie autorskie (indywidulane lub zespołowe).
2. Zakres treściowy zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego.
3. Możliwość zastosowania podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
4. Uniwersalność zastosowania na danym etapie edukacyjnym.
5. Oryginalność koncepcji, innowacyjność pomysłu oraz zastosowanych metod/technik
nauczania - uczenia się; wartość merytoryczna i metodyczna projektu.
6. „Praktyczność” wykorzystania projektu w środowisku lokalnym.
7. W przypadku pracy konkursowej już zastosowanej w praktyce wymagane są wnioski z jego
ewaluacji.
8. Struktura pracy konkursowej – uwzględnienie wymaganych elementów projektu
edukacyjnego.
§5
1. Warunkiem dopuszczenia projektu do konkursu jest wyrażenie pisemnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne wykorzystanie materiałów przez organizatora,

autorzy wyrażają pisemną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i udostępnienie projektów
edukacyjnych do celów promocyjnych Forum Nauczycieli.
2. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§6
1. W pracy konkursowej wymaga się podanie następujących danych: imię i nazwisko
autora/autorów, nauczany przedmiot /nauczane przedmioty, adres szkoły/placówki).
2. Objętość pracy konkursowej - do 10 stron A4.
3. Prace konkursowe należy przesłać:
- w formie wydruku komputerowego wraz z listą załączonej dokumentacji (fotografie,
publikacje itp.) w terminie do 10 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na
adres:
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
z dopiskiem „Praca konkursowa na XVI Forum NPP”
- w wersji elektronicznej (w PDF) na adres e-mailowy:maria.stachowiczpolak@poczta.onet.pl
§7
1. Rozdanie nagród oraz prezentacja najlepszych projektów odbędzie się podczas XVI
Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych na Wydziale Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w dniu 26.09.2015 r.
2. Nauczyciele – autorzy projektów edukacyjnych, którzy nadeślą swoje prace konkursowe
otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie, laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz
nagrody za opracowania autorskie.
3. Nagrodzone projekty zostaną opublikowane na stronie organizatora tworząc bazę
przykładów dobrych praktyk.
§8
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas przesyłki
prac.
2. Organizator nie zwraca kosztów przesyłki prac konkursowych.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi ich autorom.
4. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatora FORUM
5. Decyzja podjęta przez komisję konkursową jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Marii Stachowicz-Polak na adres
e-mailowy: maria.stachowiczpolak@poczta.onet.pl lub telefonicznie pod numerem:
601557296.

