Laur Mistrza
Edukacji
Daltońskiej

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NAUCZYCIELI
O „LAUR MISTRZA EDUKACJI DALTOŃSKIEJ”

Edycja II
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Dalton z siedzibą os. Pułanki 6,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Czas trwania Konkursu
Od 1.10.2020 do 31.10.2020 – zgłaszanie kandydatów
Od 2.11.2020 do 5.11.2020 – wyłonienie laureatów przez komisję konkursową
13.11.2020 – ogłoszenie wyników (podczas IX Międzynarodowej Konferencji
Daltońskiej)
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ETAP 2 Wybór Laureatów
Komisja konkursowa – Kapituła Nagrody o Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej – składa
się z 3 osób, certyfikowanych konsultantów edukacji daltońskiej o uznanym dorobku,
dokonuje oceny nadesłanych do konkursu zgłoszeń. Wynikiem pracy 3-osobowej
komisji będzie wyłonienie Laureatów za pomocą karty oceny zawierającej informacje
o punktacji i wynikach ocen kandydatów, przez poszczególnych ekspertów –
ostateczna punktacja dla danego zgłoszenia będzie stanowiła wypadkową ocen
wszystkich ekspertów. Członkowie Kapituły mają swobodny wgląd zarówno do
nadesłanych prezentacji jak i kart ocen poszczególnych kandydatów. Członkowie
Kapituły podpisują protokół ostatecznej oceny 5 listopada 2020r. i potwierdzają
wybór zwycięzców.
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3. Czynności na poszczególnych etapach Konkursu
ETAP 1 Zgłaszanie kandydatów do konkursu
Podmiot zgłaszający kandydata przesyła pracę konkursową w terminie do
31.10.2020roku wraz z załącznikami: formularzem zgłoszeniowym, do biura Polskiego
Stowarzyszenia Dalton na adres email: konkurs.dalton@gmail.com (Załącznik nr 1 do
Regulaminu).
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7. Zasady udziału w Konkursie
1) Przystępując do Konkursu podmiot zgłaszający, przesyła prace konkursowe i formularze
zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na wskazany przez Organizatora adres email.
2) Do Konkursu o Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej może zostać zgłoszony nauczyciel
realizujący w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej Plan Daltoński.
3) Zgłoszenia Kandydata do konkursu może dokonać: Rada Pedagogiczna placówki, dyrektor
placówki, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
4) Prezentacja konkursowa składać się może z maksymalnie 10 dwustronicowych slajdów,
po dwa slajdy odnoszące się do każdej kategorii oceny konkursowej.
Minimalna wielkość czcionki wykorzystanej w slajdzie wynosi 8 pkt.
Każdy slajd może zawierać:
• tekst
• tabele
• zdjęcia/filmy/animacje (wbudowane w slajd)
• linki do stron w Internecie
• linki do filmów w Internecie.
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4. Uczestnicy Konkursu
1) Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli publicznych oraz niepublicznych placówek
edukacyjnych (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych realizujących
założenia planu daltońskiego).
2) W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy
i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w celach przeprowadzenia
Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i będą wykorzystywane
wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest
Polskie Stowarzyszenie Dalton z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Pułanki 6, 27400 Ostrowiec Świętokrzyski. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie.
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Każdy podmiot zgłaszający kandydata może dołączyć jednostronicowy dodatkowy opis
wskazujący na wybitne osiągnięcia i atuty, które nie zostały ujęte w slajdach prezentacji.
5) Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
6) Podmiot zgłaszający Kandydata do Konkursu oraz Kandydat oświadcza, że jest
właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym
przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy
konkursowej w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich
polach eksploatacji i prawa pokrewne.
7) Podmiot zgłaszający Kandydata do Konkursu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące przesłanego
zgłoszenia konkursowego, zgłoszonego przez niego do Konkursu.
8) Zgłoszona prezentacja konkursowa powinna być wolna od treści naruszających normy
społeczne i prawne oraz powszechnie uznawane za obraźliwe.
9) W sprawach nieuregulowanych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator,
a w sprawach dotyczących oceny prac konkursowych decyzję podejmuje Komisja
Konkursowa.
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9. Kryteria oceny w Konkursie
1) Sprawność w wykorzystaniu przestrzeni edukacyjnej do stymulowania dzieci w rozwoju
samodzielności, odpowiedzialności i współpracy.
2) Umiejętność stymulacji uczenia się przez współpracę.
3) Umiejętność mobilizacji do samodzielności w procesie uczenia się.
4) Umiejętność stymulacji poprzez przejmowanie odpowiedzialności przez uczniów w
procesie uczenia się.
5) Umiejętność organizacji procesu ewaluacji oceny i samooceny.
6) Umiejętność współpracy z innymi nauczycielami oraz podejmowanie aktywności na rzecz
budowania zespołu rady pedagogicznej.
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8. Nagrody
1) Wybrani przez Kapitułę Konkursową laureaci otrzymają dyplom oraz statuetkę „Laur
Mistrza Edukacji Daltońskiej” . Informacja o nich zostanie umieszczona na stronie
internetowej Polskiego Stowarzyszenia Dalton: www.dalton.org.pl
2) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
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7) Kreatywność w tworzeniu narzędzi wspierających edukację daltońską, instrukcji
czynnościowych oraz zadań edukacyjnych.
8) Umiejętność wykorzystywania strategii nauczania w edukacji daltońskiej .
9) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami we własnej placówce oraz
promowanie edukacji daltońskiej w środowisku lokalnym.
10)
Współpraca z rodzicami wychowanków w zakresie budowania kultury pedagogicznej
rodziców w kontekście realizacji planu daltońskiego.
10. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu
Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad
prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13 listopada 2020 podczas IX Międzynarodowej Konferencji
Daltońskiej.
12. Ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagród
1) Ogłoszenie wszystkich wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IX
Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej 13 listopada 2020.
Dodatkowo Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wysłanie wiadomości
na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
2) W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz formą Konferencji online, nagroda
zostanie przesłana pocztą w terminie do 30 listopada 2020 r.
3) Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
4)Laureaci nagród mogą odmówić odbioru przyznanych im nagród.
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14. Postanowienia końcowe
Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Polskiego
Stowarzyszenia Dalton www.dalton.org..pl oraz w siedzibie Organizatora w terminie do
31.12.2020.

