Regulamin konkursu - „Wszyscy jesteśmy tacy sami”
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, jako lider projektu „SMOK” - Skuteczny Model
Kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i
przewlekle chorymi, ogłasza konkurs dla nauczycieli pomorskich szkół podstawowych na scenariusz
lekcyjny pt. „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.
Na zgłoszenia konkursowych scenariuszy czekamy do 02.12.2013.
Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane drogą mailową na adres: Katarzyna.smola@okun.gda.pl lub
pocztą, na adres:
Dagmara Łuczka
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia
Biuro Projektu „SMOK”
ul. Heweliusza 11,
80-890 Gdańsk
Nagrodami w konkursie są:
Zwycięski scenariusz w kategorii I : książki o łącznej wartości 200 zł brutto
Zwycięski scenariusz w II kategorii : książki o łącznej wartości 200 zł brutto
Nagroda Specjalna, którą jury może przyznać w ramach dodatkowego wyróżnienia: książki o łącznej
wartości 200 zł brutto
Lista książek jest dostępna na www.smok.oditk.pl (nauczyciele biorący udział w konkursie mogą
zgłaszać swoje propozycje książkowe na FB)
Wyróżnienia: zestawy gadżetów projektu SMOK

Regulamin Konkursu
1. Zasady przebiegu Konkursu „Wszyscy jesteśmy tacy sami” określa niniejszy Regulamin.
2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia. ul.
Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
3. Udział w Konkursie mogą brać wszyscy nauczyciele, pracujący w szkołach podstawowych w woj.
pomorskim.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Osoba, która dokona zgłoszenia autorskiego scenariusza zajęć zgodnie z poniższymi
postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić do Konkursu swoją propozycję scenariusza Zgłoszenie
następuje poprzez przesłanie ww. treści na adres e-mail: Katarzyna.smola@okun.gda.pl
7. Konkurs trwa od dnia 4 listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r. włącznie.
8. Przez cały czas trwania Konkursu Uczestnicy mogą przesyłać swoje propozycje scenariuszy zajęć
lekcyjnych , z tym zastrzeżeniem, że dopuszcza się zgłoszenie przez jednego Uczestnika maksymalnie
1 scenariusza zajęć.
9. Nagrodami w obu kategoriach konkursowych są:
zwycięski scenariusz w kategorii I : książki o łącznej wartości 200 zł brutto
Zwycięski scenariusz w II kategorii : książki o łącznej wartości 200 zł brutto
Nagroda Specjalna, którą jury może przyznać, lecz nie musi: książki o łącznej wartości 200 zł brutto
Lista książek jest dostępna na www.smok.oditk.pl (nauczyciele biorący udział w konkursie mogą
zgłaszać swoje propozycje książkowe na FB)
Wyróżnienia: zestawy gadżetów projektu SMOK
10. Jury w składzie Elżbieta Mazur (Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli), Elżbieta Czapiewska
(Partnerstwo społeczne) oraz Monika Kuligowska (koordynator projektu SMOK), Zofia Lisiecka
(opiekun merytoryczny w projekcie SMOK, Barbara Brzozowska (nauczycielka, oligofrenopedagog)
może nie przyznać wszystkich lub niektórych nagród w przypadku niskiego poziomu nadesłanych
haseł lub treści naruszających niniejszy Regulamin.
11. Zwycięzca nie może wymienić nagród na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich
otrzymania na osoby trzecie.
12. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany w formie zwrotnej wiadomości e-mail lub
telefonicznie, na podany wcześniej numer kontaktowy.
13. Oficjalne ogłoszenie nagrodzonych oraz odbiór nagrody nastąpi w dniu 9 grudnia 2013 podczas
Konferencji „SMOK ku prawdziwej integracji – edukacja dzieci zdrowych” .
Odbiór nagród jest możliwy również w siedzibie organizatora (ODiTK, ul. Heweliusza 11, Gdańsk) w
terminie dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika
na stronie internetowej wyników Konkursu, stronie internetowej Organizatora oraz na profilu
Organizatora w serwisie Facebook.com.
15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych
osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

16. Uczestnik nieodpłatnie i bezterminowo w udziela na rzecz Organizatora (Ośrodek Doradztwa i
Treningu Kierowniczego Spółdzielnia w Gdańsku) prawa do publicznego korzystania ze scenariusza.
17. W przypadku publikacji scenariusza, jej autor zostanie wskazany zgodnie z danymi podanymi w
zgłoszeniu (imię i nazwisko).
19. Zgłoszenie scenariusza do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
19.Zgłoszenie scenariusza do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada
pełnię praw do każdej z przesłanych treści, w szczególności prawa autorskie. W przypadku naruszenia
jakichkolwiek praw bądź dóbr osobistych osób trzecich wskutek złożenia nieprawdziwych oświadczeń
przez Uczestnika, o których mowa powyżej, bądź wskutek innych działań lub zaniechań Uczestnika,
wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora z tytułu tego naruszenia, a Uczestnik zobowiązuje się
zaspokoić wszystkie roszczenia tych osób.
20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych i nagrodzonych scenariuszy w formie
promocji Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie
Facebook.com jak również w terminie późniejszym, w formie dodatku do newslettera przesyłanego
do szkół podstawowych w woj. pomorskim.
22. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych
poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja
o zmianie zostanie zamieszczona na stronie www.smok.oditk.pl
24. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu:
Katarzyna.smola@okun.gda.pl
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
26. Konkurs jest realizowany w ramach projektu SMOK dofinansowanego ze środków EFS.

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.”

