PCDZN w Puławach, Al. Królewska 3, 24-100 Puławy

KONKURS DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI
„Kreatywny nauczyciel” – edycja V

Organizator:
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
Patronat:
 Dyrektor PCDZN w Puławach
 Wydawnictwo MAC Edukacja
Cele:
 upowszechnianie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie wychowania
przez sztukę dzieci w wieku przedszkolnym;
 rozwijanie kreatywności nauczycieli.
Adresaci:
 nauczyciele przedszkoli
Termin :
 marzec 2015 r. –kwiecień 2015 r.
Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie przedsięwzięcia edukacyjnego, które w sposób
twórczy służy upowszechnianiu przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie
wychowania przez sztukę dzieci w wieku przedszkolnym;
Przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w ostatnich trzech latach, jednak nie później niż
do IV 2015 r.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego,
sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą pocztową na adres: PCDZN, Al. Królewska 3,
24-100 Puławy, do 18 marca 2015 r. z dopiskiem na kopercie Konkurs: „Kreatywny
nauczyciel”.
Regulamin oraz załączniki do konkursu znajdują się również na stronie internetowej PCDZN
www.pcdzn.edu.pl
Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:
Małgorzata Pawlik
pawlikgosia@gazeta.pl;
tel. 604 562 527
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REGULAMIN
Konkursu „Kreatywny nauczyciel”
§1
Konkurs „Kreatywny nauczyciel”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, zwane dalej „Organizatorem”,
na zasadach określonych w Regulaminie.
§2
Celem V edycji Konkursu jest upowszechnianie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej
w zakresie wychowania przez sztukę dzieci w wieku przedszkolnym.
§3
Adresatami Konkursu są nauczyciele przedszkoli, którzy inicjują, wdrażają i propagują, w
ciekawy sposób, działania edukacyjne.
§4
Do Konkursu mogą przystąpić, indywidualnie lub zespołowo, osoby fizyczne będące
autorami przedsięwzięcia edukacyjnego zgodnego z celem i tematyką Konkursu.

1.

2.

§5
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego,
sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu. Zgłoszenia
należy przesyłać wyłącznie drogą pocztową na adres: PCDZN, Al. Królewska 3, 24-100
Puławy do 18 marca 2015 r.
O uczestnictwie w Konkursie decyduje data wpływu formularza do Powiatowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zgłoszenia przesłane po terminie (decyduje data
stempla pocztowego) lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

§6
Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie przedsięwzięcia edukacyjnego, które w sposób
twórczy służy upowszechnianiu przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie
wychowania przez sztukę dzieci w wieku przedszkolnym;
Przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w ostatnich trzech latach, jednak nie później niż
do IV 2015 r.
§7
Dokumentacja konkursowa obejmuje sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
edukacyjnego (załącznik nr 2 do Regulaminu, zamieszczony na stronie internetowej PCDZN )
w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz prezentację w wersji elektronicznej
(maksymalnie 10 minut, płyta CD lub DVD), ilustrującą przebieg realizacji i uzyskane
rezultaty.
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§8
Szczegółowe warunki Konkursu:
1.
2.

1.
2.

do Konkursu mogą być zgłaszane tylko oryginalne przedsięwzięcia edukacyjne, nie
naruszające praw autorskich osób trzecich, uprzednio nigdzie nie publikowane;
wszystkie przedsięwzięcia edukacyjne powinny być potwierdzone przez dyrektora
placówki;
§9
Okres realizacji Konkursu: od marca 2015 r. do kwietnia 2015 r.
Harmonogram konkursu:
a. ogłoszenie konkursu: luty 2015 r.
b. przyjmowanie zgłoszeń: do 16 marca 2015 r.
c. złożenie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia: do 30 kwietnia 2015 r.
d. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: maj 2015 r.

§ 10
1. Oceny przedsięwzięć edukacyjnych dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora Konkursu.
2. Ocenie podlegają sprawozdania z realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, spełniające
warunki, o których mowa w § 7.
3. Kryteria oceny:
 wartość merytoryczna i wychowawcza przedsięwzięcia, która gwarantuje
osiągnięcie celu Konkursu;
 oryginalność pomysłu i sposobu realizacji;
 sposób i jakość przygotowania dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.

1.
2.

§ 11
Uczestnikom Konkursu przyznawane są przez Organizatora nagrody i wyróżnienia,
na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych przedsięwzięć edukacyjnych, zostaną
powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagród oraz wyróżnień.

§ 12
Ustalenia dodatkowe
1. Decyzja co do oceny przedsięwzięć edukacyjnych oraz przyznania nagród i wyróżnień
jest ostateczna.
2. Nagrodzone i wyróżnione przedsięwzięcia edukacyjne, mogą być (w całości lub we
fragmentach) opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (za zgodą właściciela/właścicieli autorskich
praw majątkowych do zgłoszonego przedsięwzięcia edukacyjnego).
3. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Kreatywny Nauczyciel
Formularz zgłoszenia do konkursu pt. „Kreatywny Nauczyciel”
I. Dane organizacyjne
1. Tytuł/nazwa przedsięwzięcia edukacyjnego

2. Autor/autorzy (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

3. Placówka
a. nazwa

b. adres

c. telefon, fax, e-mail

d. osoba upoważniona do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
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II. Metryczka przedsięwzięcia edukacyjnego
1. Cele ogólne

2. Adresaci

3. Czas realizacji

4. Kluczowe etapy realizacji

5. Rezultaty/korzyści
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6. Współpraca (osoby, instytucje, organizacje)

7. Wykaz planowanych załączników

8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu.

Oświadczenie
Oświadczam, że:
moja praca jest wynikiem oryginalnej twórczości, nie narusza praw osób trzecich, nie
była uprzednio nigdzie publikowana,
wyrażam zgodę na opublikowanie (w całości lub we fragmentach) sprawozdania
z realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego na stronie internetowej Powiatowego Centrum
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
………………….
data

……………………………..
czytelny podpis autora/autorów
……………………………………
data, podpis i pieczęć
dyrektora placówki

Uwaga:
Zaleca się, aby formularz został wypełniony komputerowo lub jednolicie pismem
drukowanym.

PCDZN w Puławach, Al. Królewska 3, 24-100 Puławy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Kreatywny Nauczyciel
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego
w ramach konkursu pt. „Kreatywny Nauczyciel”
1. Opis wdrożonych działań, ze szczególnym uwzględnieniem ich twórczego charakteru
oraz stopnia osiągnięcia celów konkursu.
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Znaczenie zrealizowanych działań dla adresatów przedsięwzięcia edukacyjnego.

2. Korzyści dla autora/ów przedsięwzięcia edukacyjnego.

3. Działania, które po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego będą
kontynuowane w placówce.
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4. Określenie wkładu
edukacyjnego.

partnerów/sojuszników

w

realizację

przedsięwzięcia

5. Dodatkowe informacje.

………………………………………………………
podpis/y autora/autorów
data, podpis i pieczęć dyrektora placówki

Uwaga:
Zaleca się, aby formularz sprawozdania został wypełniony komputerowo lub jednolicie
pismem drukowanym.

