Lista najczęstszych pytań dotyczących Konkursu „Edukacja Jutra”.

1. Do kogo skierowany jest Konkurs "Edukacja Jutra"?
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, wykonujących zawód nauczyciela lub edukatora.
2. Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?
Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować
scenariusz na przeprowadzenie lekcji on-line zgodnie z przedstawionym wzorem. Następnie trzeba
wypełnić Formularz zamieszczony na stronie internetowej Fundacji PFR pod adresem
www.fundacjapfr.pl/edukacja_jutra i wysłać go wraz załącznikami.
3. Do kiedy przyjmowanie są zgłoszenia do Konkursu?
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2020 r.
4. Jak ma wyglądać scenariusz lekcji online?
Scenariusz lekcji online musi być opracowany na wzorze udostępnionym na stronie internetowej
Konkursu pod adresem www.fundacjapfrpl/edukacja_jutra. Opis scenariusza nie powinien przekraczać
6 stron. Każdy uczestnik Konkursu może dołączyć dodatkowe materiały jako załączniki do scenariusza,
np. link do filmu, prezentację.
5. Jakie dane trzeba podać w Formularzu Konkursowym?
W Formularzu Konkursowym należy podać obowiązkowo swoje imię i nazwisko, telefon, mail oraz tytuł
scenariusza i przedmiot, którego dotyczy. Uczestnik może dodatkowo podać dane placówki, z którą
jest związany oraz dodatkowe linki do materiałów edukacyjnych.
6. W jaki sposób dowiem się czy mój scenariusz został wybrany?
Z osobami, których scenariusze zostaną wybrane, Organizator skontaktuje się telefonicznie lub
mailowo.
7. Jakie są kryteria wyboru najlepszych scenariuszy?
Scenariusze zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:
a) innowacyjność i oryginalność scenariusza,
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b)
c)
d)
e)

zgodność z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej,
merytoryczna poprawność treści scenariusza,
adekwatność treści scenariusza do wieku dzieci lub młodzieży, do których jest adresowany,
forma scenariusza.

8. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?
Ogłoszenie wyników nastąpi do 19 października 2020 r.
9. Jakie są nagrody w Konkursie?
Na zwycięzców czeka możliwość realizacji lekcji według własnego scenariusza w Centralnym Domu
Technologii w Warszawie, nagrody finansowe oraz promocja pomysłu na zajęcia w całej Polsce.
Nagrody finansowe wynoszą:
•
•
•

7 000,00 zł. - dla Uczestnika, który zajął I. miejsce w Konkursie,
5 000,00 zł. - dla Uczestnika, który zajął II. miejsce w Konkursie,
4 000,00 zł. - dla Uczestnika, który zajął III. miejsce w Konkursie.

Organizator może także wyróżnić wybrane scenariusze, przyznając dodatkowe nagrody pieniężne lub
rzeczowe. Organizator pozostawia sobie także prawo wyznaczenia więcej niż jednego zdobywcy
nagród głównych.
10. W jaki sposób zostaną z realizowane nagrania lekcji przygotowanych na podstawie zwycięskich
scenariuszy?
Nagrania lekcji odbędą się w Centralnym Domu Technologii w ustalonym przez Organizatora
i zwycięzcy terminie.
11. Jakiego rodzaju formaty plików można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?
Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt.
12. W przypadku pytań dotyczących Konkursu w jaki sposób mogę się skontaktować z Fundacją?
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres edukacjajutra@fundacja.pfr.pl.
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