
 
 

 

Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji 

 

Ogłaszamy konkurs dla nauczycieli pomorskich szkół podstawowych na scenariusz lekcji   

„Wszyscy jesteśmy tacy sami” 

 

Scenariusz powinien zawierać zagadnienie odnoszące się do działań związanych z  integracją  i 

współpracą dzieci zdrowych i niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie klasy szkolnej.  

 

Scenariusze zajęć powinny obejmować dwie kategorie: 

I. Scenariusz zajęć dotyczący stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji  związanych z 

niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą. Jakie są ich przyczyny, jakie działania możemy 

podejmować by im przeciwdziałać - zapobiegać ich występowaniu, oraz jak reagować gdy się z nimi 

stykamy. 

II. Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie w której uczą się dzieci z niepełnosprawnością lub 

przewlekłą chorobą wraz ze zdrowymi rówieśnikami. Zajęcia mogą dotyczyć dowolnej tematyki, ale 

ich celem (może być on niejawny dla uczestników zajęć) jest wzmocnienie więzi w grupie. Ważne dla 

oceny będzie unikanie tworzenia sytuacji sprzyjających budowaniu relacji pomagający- zdrowy uczeń 

vs. odbiorca pomocy - uczeń chory/niepełnosprawny. Zamiast tego oceniając będziemy zwracać 

uwagę na tworzenie okazji do współdziałania opartego o mocne strony uczniów niepełnosprawnych i 

zdrowych. 

 

W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel szkoły podstawowej z województwa pomorskiego. 

Forma przygotowania scenariusza jest otwarta, dodatkowo punktowane będą scenariusze 

przygotowane przy zaangażowaniu uczniów. 

 

Nagrodami będą książki wybrane z listy dostępnej na www.smok.oditk.pl na łączną  kwotę 200 zł 

brutto za zajęcie pierwszego  miejsca w kategorii I oraz pierwszego miejsca w kategorii II .  

http://www.smok.oditk.pl/


 
 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagrody specjalnej, którą będą również książki 

o wartości 200 zł brutto. 

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w postaci publikacji elektronicznej na 

stronie internetowej projektu SMOK oraz dystrybuowane do szkół w naszym wiosennym 

newsletterze. Zwycięski scenariusz może zostać również włączony do projektu SMOK i stać się 

integralną częścią finalnego modelu. 

 

Nauczyciele zainteresowani konkursem mogą przesyłać autorskie scenariusze lekcji do         2 grudnia 

2013 na adres biura projektu SMOK lub e-mailowo: katarzyna.smola@okun.gda.pl 

Ogłoszenie konkursu 5 grudnia 2013 – zwycięzców poinformujemy drogą telefoniczną oraz mailową.  

Wręczenie nagród nastąpi 9 grudnia 2013, podczas konferencji „SMOK ku prawdziwej integracji – 

edukacja dzieci zdrowych”, która odbędzie się w Centrum Experyment w Gdyńskim Parku 

Naukowo Technologicznym. 

 

Szczegóły dot. konkursu oraz pełen regulamin jest dostępny na stronie: 

www.smok.oditk.pl oraz na naszym FB www.facebook.com/projekt.SMOK 

 

Organizator konkurs: ODiTK  

Partnery: PBS Sopot, OKUN Gdańsk 

 

 

 

 

Projekt SMOK realizowany jest ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.” 
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