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§ 6. 

 
 

§ 1.  
 ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem Konkursu dla nauczycieli w ramach projektu pt.: ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima” jest Fundacja BO 
WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.  
 

§ 2. 
CELE KONKURSU  

 

1. Zainteresowanie uczestników projektu  osobą, życiem i działalnością  Juliana Tuwima.  
2. Przygotowanie scenariuszy lekcji na temat Juliana Tuwima, jego pobytu w Warszawie i twórczości i prze-

prowadzenie aktywnych zajęć wśród jak najszerszego grona dzieci. 
3. Wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Julianowi Tuwimowi. 

 
 

§ 3. 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

 Uczestnikami Konkursu nauczyciele szkół podstawowych zgłoszonych do Projektu ”Warszawska Drużyna 
Juliana Tuwima”. 

 
 

§ 4. 
TEMATYKA KONKURSU 
 

 

Tematem Konkursu jest opracowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie na ich podstawie 5. lekcji 
zapoznających uczniów ze Julianem Tuwimem i jego twórczością. 

 
 

§ 5. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 
 

►►  przesłać formularza ZGŁOSZENIA udziału w Konkursie do dnia 29 kwietnia br., 

►►  opracować 5. autorskich scenariuszy/konspektów zajęć o Julianie Tuwimie dla uczniów szkół podstawowych 
oraz przeprowadzić według nich lekcje. Proponowane scenariusze zajęć powinny być wzbogacone o wy-
cieczki i tworzyć spójną tematycznie całość. 

►►  opracować raport końcowy z realizacji ww. działań prowadzonych przez nauczyciela biorącego udział  
w Konkursie. Raport wraz z autorskimi scenariuszami/konspektami zajęć powinien być przygotowany w 
wersji drukowanej i elektronicznej. Wzór raportu końcowego jest załącznikiem do Regulaminu (do pobrania 
na www.fundacjabowarto.pl). 

►►  dostarczyć do 30 września br. na adres: Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa 
raport końcowy, podpisany przez dyrektora placówki, gdzie odbywały się zajęcia oraz nauczyciela biorącego 
udział w konkursie wraz z 5. autorskimi scenariuszami/konspektami (decyduje data wpływu do Fundacji). 

 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SCENARIUSZY 
 

1. Zgłoszone do Konkursu scenariusze muszą spełniać następujące wymogi:  
       a) zgłaszający jest ich autorem  

             b) nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane  
             c) zawierać następujące elementy:  

temat; przedmiot, na który zostały przygotowane; cele; metody i techniki; szczegółowy przebieg lekcji; 
wykorzystanie środków dydaktycznych, w tym tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych, mate-
riałów ikonograficznych; określenie czasu trwania lekcji.  

 

2. Objęte scenariuszem lekcje muszą spełniać poniższe kryteria:  
a) nawiązywać tematyką do podstawy programowej ustalonej przez MEN w zakresie danego przedmiotu;  
b) być powiązane tematycznie z osobą i twórczością Juliana Tuwima 
c) być poprawne metodycznie i merytorycznie. 
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REGULAMIN Konkursu dla NAUCZYCIELI   
w ramach projektu ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima” 

realizowanego w Roku Juliana Tuwima 

 

http://www.fundacjabowarto.pl/
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§ 7. 
 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 
 

29 kwietnia 2013 r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu 

30 września 2013 r. 
Ostateczny termin nadsyłania raportów końcowych zawierających 5. autorskich scena-
riuszy oraz sprawozdanie z realizacji  

do 30 października 2013 r. Ocena nadesłanych prac przez profesjonalne Jury 

    
 II połowa listopada 2013 r. 

                              (1 dzień) 
 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz podsumowanie realizacji projek-
tu ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima”, które odbędzie się w Domu Kultury Doroż-
karnia  (ul. Siekierkowska 28). 

 
 
 

§ 8. 
JURY KONKURSU 

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych prac konkursowych. 
2.    Ocenie podlegać będzie, według następujących kryteriów: 
 

 

►  atrakcyjność (połączenie treści eduka-
cyjnych z ciekawą formą przekazu) 

►  forma i treść autorskich  
scenariuszy  

 ► innowacyjność w doborze środków  
dydaktycznych i metod;  

►  poprawność merytoryczno-
metodyczna scenariuszy 

►  dostosowanie scenariuszy do 
potrzeb i możliwości odbiorcy  

 

► dokumentacja zawarta w raporcie 
(opis wykonanych zajęć, obecność fo-
tografii, prac plastycznych, multime-
diów itp.) 

 

    3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne. 
 

§ 9. 
NAGRODY KONKURSU 
 
Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

  
      § 10. 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany regulaminu Konkursu; 
b) umieszczenia zwycięskich scenariuszy lekcji na stronie internetowej Fundacji; 
c) nieodpłatnego wykorzystania konspektów konkursowych w raporcie nt. realizacji projektu  

”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji. 
 

2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się  
z Biurem Fundacji. 
 

 Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl  
 tel.:  602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 

 

 Projekt współfinansuje  
 

    

http://www.fundacjabowarto.pl/

