„WOLNI Z WOLNYMI – RÓWNI Z RÓWNYMI. 450. ROCZNICA ZAWARCIA UNII
LUBELSKIEJ”

REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI

Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy
nauczycieli i uczniów na temat Unii Lubelskiej. Konkurs jest wydarzeniem
wpisującym się w obchody 450. rocznicy zawarcia unii między Polską a Litwą w
1569 roku, co zapoczątkowało istnienie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Wykonanie pracy konkursowej w formie scenariusza lekcji ma także za zadanie
poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat metod prowadzenia zajęć,
wykorzystania atrakcyjnych metod edukacyjnych

i poszerzania oraz

uaktualniania swojego warsztatu pracy.
Zasady konkursu
1.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa wyłoniona przez Regionalny

Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie w porozumieniu z Lubelskim
Urzędem Wojewódzkim oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie .
2.

W konkursie mogą brać udział nauczyciele szkół podstawowych i

ponadpodstawowych wszystkich typów, znajdujących się na terenie
województwa lubelskiego. Konkurs ma charakter indywidualny. Z danej
placówki może brać w nim udział dowolna liczba nauczycieli.
3.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do dnia

19 maja 2019 roku samodzielnie opracowanego scenariusza lekcji, poświęconej

historii Unii Lubelskiej w formie elektronicznej na adres : rodm@rodm-lublin.pl.
Prace przesłane po tym terminie oraz niezgodne z zasadami wymienionymi w
niniejszym regulaminie nie będą brane pod uwagę.
4.

Nauczyciele wraz ze scenariuszem lekcji powinni przesłać formularz

zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
5.

Scenariusz, jako praca konkursowa, powinien zawierać następujące

informacje:


Temat lekcji



Typ szkoły



Poziom nauczania



Cele lekcji



Metody i techniki pracy



Przebieg lekcji wraz z jej poszczególnymi ogniwami i czasem ich trwania

Dodatkowo warto, aby scenariusz zawierał załączniki z materiałami
pomocnymi przy przeprowadzeniu lekcji (ilustracje, tabele, karty pracy itp.)
6.

Prace konkursowe oceniane będą przez komisję konkursową w oparciu o

następujące kryteria:


Zgodność z tematyką i celami konkursu



Oryginalność



Atrakcyjność metod i techniki pracy



Stopień aktywizacji uczniów



Innowacyjność metod edukacyjnych

7.

Nauczyciele zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą

elektroniczną do dnia 28 maja 2019 r.

8.

Nauczyciele, których prace zostaną nagrodzone oraz wyróżnione zostaną

zaproszeni na galę finałową, planowaną na dzień 7 czerwca 2019 roku w
Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie (ul. Spokojna 4)
9.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania prac

konkursowych w materiałach pokonkursowych oraz w Internecie na stronach
organizatorów.
Gala finałowa
Uroczysta gala konkursu połączona będzie z finałem konkursu dla uczniów
„Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi” . Planowane jest przyznanie 3
atrakcyjnych nagród laureatom konkursu oraz wyróżnień dla wybranych prac.
Planowana jest także publikacja 3 nagrodzonych prac w Biuletynie
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.
Kontakt
Wszelkie pytania na temat konkursów prosimy kierować bezpośrednio do
koordynatora konkursu:
Bartosz Czajka,
konsultant RODM w Lublinie
e-mail: bartosz.czajka@rodm-lublin.pl

Organizatorzy:

