
 

„Zaciekawienie i nauczenie zadawania pytań  

jest najprostszą drogą rozwoju[...]takie sposoby  

postępowania i rozumowania 

 budują trwały  fundament wiedzy.” 
                                     Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów  

                                   OECD PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce. PISA, MEN,2006 
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Organizatorzy: 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szanowni Nauczyciele! 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacji, studentów, a 

także osoby nie związane zawodowo z edukacją  do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie 

scenariusza projektu edukacyjnego. 

Celem konkursu jest stworzenie bazy scenariuszy projektów edukacyjnych , które będą dostępne 

dla osób zainteresowanych ich realizacją. 

 

       POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem konkursu jest scenariusz projektu edukacyjnego adresowanego do dzieci 

przedszkolnych bądź uczniów szkół wszystkich etapów edukacji. 

2. Cele konkursu : 

 promowanie dobrych praktyk związanych z realizacją projektów edukacyjnych 

 upowszechnianie metody projektu edukacyjnego w łomżyńskim środowisku oświatowym 

 wymiana doświadczeń między nauczycielami; 

 rozwijanie patriotyzmu lokalnego; 

 Rozwijanie wrażliwości na otoczenie (środowisko naturalne i społeczeństwo) 

 

3. Organizatorami konkursu są: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji  przy współpracy 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży (zwane dalej Organizatorem) 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ 

1. Na konkurs należy przygotować scenariusz projektu edukacyjnego zawierający wszelkie 

informacje niezbędne potencjalnemu realizatorowi projektu do jego przeprowadzenia ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

 tematu projektu, 

 grupy wiekowej, do której projekt jest adresowany, 

 czasu trwania projektu, 

 formy realizacji, 

 zakładanych celów projektu, 

 zadań uczniów, 

 zadań nauczyciela, 

 etapów realizacji,  

 propozycji prezentacji rezultatów projektu. 

2. Praca konkursowa otrzymuje dodatkowe punkty jeżeli  zawiera w sobie  elementy 

wykorzystania taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży do realizacji 

opisanego projektu edukacyjnego lub wprost tego przedsiębiorstwa dotyczy. 



3. Zgłaszający pracę konkursową musi być jej autorem. Nadesłane prace  nie mogą być 

obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. 

WARUNKI UDZIAŁU 

1. W konkursie wezmą udział prace nadesłane bądź dostarczone pod adres:  

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

ul. Polna 16 

18-400 Łomża 

w terminie do dnia 30.10.2015 do godz. 15.00 lub na adres e-mail: lcre.lomza@interia.eu  

 

2. Do pracy muszą być dołączone dane autora. Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. 

3. Uczestnik konkursu przekazuje nieodpłatnie organizatorom prawa autorskie do złożonej 

pracy. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów 

dla potrzeb prowadzonego konkursu. 

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY 
1. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową w składzie: 

 przedstawiciel ŁCRE 

 przedstawiciel MPK 

 doradca metodyczny ds. przedmiotów humanistycznych 

 doradca metodyczny ds. przedmiotów matematyczno- przyrodniczych 

 przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży 

 

2. Kryteria oceny: 

 wartość dydaktyczna i wychowawcza 

 oryginalność 

 powiązanie tematyki projektu z podstawą programową kształcenia na danym etapie edukacji 

 wykorzystanie taboru MPK do realizacji opisanego projektu edukacyjnego 

 ……………………………………. 

3. Do dnia 30.11.2015 . komisja konkursowa wyłoni spośród nadesłanych prac zwycięzcę oraz 

prace wyróżnione, którym przyzna nagrody. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 5 dni  po zakończeniu pracy komisji 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ŁCRE 

 (http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/)oraz oraz stronie internetowej  

MPK Łomża(http://mpklomza.pl/ )informacji o rozstrzygnięciu konkursu. 

  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju 

Edukacji oraz na stronie  http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Maciej Listowski 

tel. 86 2180544 

3. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

regulaminu 

mailto:lcre.lomza@interia.eu
http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/)oraz
http://mpklomza.pl/
http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl

