Konkurs na scenariusz lekcji dotyczącej edukacji dla zrównoważonego
rozwoju

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji wzbogacającego tradycyjny
program nauczania o elementy zrównoważonego rozwoju, zwanego dalej „Scenariuszem” na pięciu
możliwych etapach nauczania:
- edukacja przedszkolna (łącznie z tzw. zerówką)
- edukacja wczesnoszkolna
- edukacja w klasach IV-VI szkół podstawowych
- gimnazja ( z wyłączeniem gimnazjów dla dorosłych)
- szkoły ponadgimnazjalne ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
2.. Na zrównoważony rozwój składają się powiązane zagadnienia dotyczące środowiska, gospodarki i
społeczeństwa.
3. Konkurs jest prowadzony na terytorium całego kraju .
4. Celem konkursu jest:
- promowanie edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
- zachęcenie uczestników i do przygotowywania własnych scenariuszy lekcji;
- wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla
uczniów;
5. Konkurs zorganizowany jest dla nauczycieli i edukatorów , zwanych dalej „Uczestnikami” .
Uczestnicy biorą udział w Konkursie pojedynczo.
6.. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest jedynym autorem nadesłanego Scenariusza i nie narusza
praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
5. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 Scenariusze.
6. . Zgłoszony do Konkursu Scenariusz musi spełniać następujące kryteria:
zgłaszający jest jego autorem (podaje na stronie tytułowej scenariusza następujące dane :
imię nazwisko, adres , telefon kontaktowy i adres e-mail).
musi być napisany w języku polskim;
zawiera następujące elementy: a) temat; b) przedmiot, na który został przygotowany; c)
cele; d) metody i techniki; e) szczegółowy przebieg lekcji; f) wykorzystanie środków
dydaktycznych, w szczególności tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych i
materiałów ikonograficznych; g) określenie czasu trwania lekcji – dopuszczalne jest
przygotowanie Scenariuszy na 45 minut lub na 90 minut zajęć; h) bibliografia.

7. Objęta Scenariuszem lekcja/zajęcia musi spełniać następujące kryteria:
ukazywać powiązania pomiędzy przynajmniej dwoma z trzech elementów zrównoważonego
rozwoju (środowisko naturalne, gospodarka, społeczeństwo), w tym zawsze środowiska
naturalnego;
być poprawna metodycznie i merytorycznie.
do Scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez uczestnika takie jak
karty pracy, plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji oraz
wersję cyfrową scenariusza i załączników.
Scenariusz nie może przekroczyć 6 stron maszynopisu (do tej liczby nie wlicza się
załączników).
8. Jury konkursu podczas oceny nadesłanych prac kierować się będzie następującymi kryteriami:
atrakcyjność (połączenie treści edukacyjnych z ciekawą formą przekazu);
poprawność metodyczno – merytoryczna;
stopień zaangażowania uczniów
innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod;
dostosowanie Scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy.
9. Termin nadsyłania prac ( w formie pisemnej oraz w wersji cyfrowe) mija 11 kwietnia 2014 r. (liczy
się data stempla pocztowego)
10. Nagrody i wyróżnienia
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2014 r., poprzez
opublikowanie na stronie www.ziemiaimy.org.pl .
Nagrodzeni i wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o zwycięstwie indywidualnie,
drogą mailową lub telefoniczną
Zwycięzcy Konkursu otrzymają od organizatora nagrody rzeczowe i dyplomy
11. Prawo do scenariuszy
Uczestnicy Konkursu oświadczają, że przysługują im jako twórcom wyłączne autorskie prawa
osobiste i majątkowe do zgłaszanych Scenariuszy, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń
lub obciążeń na rzecz osób trzecich.
Uczestnicy Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na dokonywanie przez Organizatora
ewentualnych modyfikacji przesłanych Scenariuszy oraz zawartych w nich utworów, z
poszanowaniem ich oryginalnej formy.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie Scenariuszy oraz zawartych w nich
utworów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
Uczestnicy Konkursu zezwalają Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie ze
Scenariuszy i przenoszą na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do nich
12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. Zm

Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz dla celów
edukacyjnych.
Dane zdobywców nagród i wyróżnień Konkursu: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania /
reprezentowana szkoła, informacje o zajętym miejscu/wyróżnieniu zostaną umieszczone na
stronach internetowych Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych
przez Uczestnika.
13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania Konkursu, jak
również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego
niezależnych.

