
 
 

 
 
 
 
  
     

 
START THE CHANGE! –  

KONKURS NA NAJCIEKAWSZE ZAJĘCIA - EDUKACJA GLOBALNA, 
EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 
 

Regulamin  

konkursu dla nauczycieli na najciekawsze zajęcia edukacyjne – edukacja globalna, edukacja dla 
zrównoważonego rozwoju   

POSTANOWIENIA  OGÓLNE                                                                                                                                                        

1. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół 
ponadpodstawowych wybranych zagadnień dotyczących celów zrównoważonego rozwoju (CZR), 
kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich sprzyjających realizacji CZR oraz stawiania czoła 
aktualnym problemom globalnym.   

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art w Częstochowie, ul. 
Poselska 28, tel. 730 771 978, e-mail: czart@czart.org. 

3. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest Ewa Jeziak  - koordynator    
projektu "Start the change"  ewajeziak@gmail.com  

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Tematyka zajęć edukacyjnych  ma umożliwić uczniom zrozumienie idei celów zrównoważonego 
rozwoju.  

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć z formie zdalnej. 
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  

3.1. Samodzielne przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych związanych z tematem zrównoważonego 
rozwoju (min. 3 jednostki lekcyjne),  

3.2. Przesłanie raportu ze zrealizowanych zajęć za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
4. Raport należy przesłać do 11 grudnia 2020 r. na adres: czart@czart.org. 
5. Wzór raportu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
6. Do raportu można dołączyć scenariusze zajęć wraz z dodatkowymi materiałami opracowanymi przez 

nauczyciela, takimi jak karty pracy, plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane 
na lekcji (w postaci pliku elektronicznego w formacie tekstowym „.doc” lub „.pdf”).  

7. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 
KRYTERIA OCENY 
1. Nadesłane raporty analizuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą osoby reprezentujące 

Organizatora Konkursu. 
2. Kryteria analizy raportów z przeprowadzonych zajęć:  

1) zgodność z tematem, 
2) kreatywność i pomysłowość,  
3) atrakcyjność przekazu,  

https://poczta.wp.pl/k/
mailto:czart@czart.org


 
 

 
 
 
 
  
     

4) poprawność merytoryczna,  
5) wartość edukacyjna (przygotowanie do działania na rzecz zmiany w skali globalnej, poczucie 

osobistego wpływu), 
6) stopień zaangażowania uczniów w zajęcia (prowadzenie zajęć w stylu analityczno-problemowym, 

kształtującym umiejętności poznawcze i komunikacyjne, a nie opisowo-faktograficznym),  
7) dodatkowe punkty uzyskają raporty, do których załączono scenariusze zajęć, 
8) możliwość zastosowania scenariuszy podczas zajęć edukacyjnych lub pozalekcyjnych w innych 

szkołach.  
 
PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 31 grudnia 2020 r. 
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 
3. Dla uczestników i zwycięzców konkursu zostaną ufundowane upominki i nagrody.  
4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Start the change” współfinansowanego z środków 

Unii Europejskiej.  
 

 
 



 
 

 
 
 
 
  
     

START THE CHANGE! – RAPORT Z REALIZACJI DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH 
KONKURS NA NAJCIEKAWSZE ZAJĘCIA - EDUKACJA GLOBALNA 

 
 

 
 

Tytuł  
 

Imię i nazwisko nauczyciela, nazwa 
szkoły 

 
 
 

Tematy  
 
 

Grupa docelowa  
Np. Klasy VII-VIII 
Wiek: ........... 
 

Czas potrzebny na realizację Np. 3 x 45 min 
  

Przedmiot/y   
 
 

Kompetencje uczniów  
 

Cele  

Metody 
 
 

 

Materiały i wyposażenie  
 
 

Zajęcia i działania Proszę ogólnie opisać zrealizowane  zajęcia i działania 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje  
 
 



 
 

 
 
 
 
  
     

 
PODSUMOWANIE  
 

- Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia:  

- Nazwiska innych nauczycieli prowadzących (jeśli dotyczy):  

- Liczba jednostek lekcyjnych/ zajęć: 

- Daty zajęć:  

- Liczba uczniów biorących udział:  

 
 
Prosimy  

- załączyć szczegółowy opis przeprowadzonych zajęć lub scenariusze lekcji.  
- wkleić poniżej 3-5 zdjęć. 
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