Regulamin konkursu projektów uczniowskich w ramach projektu
Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne
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Konkurs projektów uczniowskich, zwany dalej Konkursem, jest organizowany w ramach
projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem.
Celem Konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie
rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez:
a) zainicjowanie działań uczniów o charakterze naukowym, badawczym i
konstruktorskim;
b) zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym
przedsięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności w zakresie edukacji
morskiej i żeglarskiej;
c) wzmocnienie uczniowskiej sprawczości poprzez realizację projektu mającego na
celu rozwiązanie rzeczywistego problemu zaobserwowanego przez uczniów np. w
ich najbliższym otoczeniu;
d) pobudzenie uczniów do twórczego myślenia;
e) sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce;
f) wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i pomiędzy uczniami
uczestniczącymi w Projekcie;
g) motywowanie uczniów do rozwoju swoich uzdolnień;
h) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
i) promowanie osiągnięć uczniów.
Organizatorem Konkursu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego.
Konkurs, przeprowadzany zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym Regulaminie,
przeznaczony jest dla uczniów, którzy pod opieką nauczyciela realizują, podczas
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, projekty uczniowskie w zakresie edukacji morskiej i
żeglarskiej w ramach projektów gminnych wchodzących w skład przedsięwzięcia
strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”.
Prawidłowy przebieg Konkursu zapewnia Komitet Organizacyjny w składzie:
a) Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego;
b) Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;
c) Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny
przedstawionych prac konkursowych.

Strona

1.

1

I. Postanowienia ogólne

II. Warunki udziału
Do Konkursu szkolną grupę projektową zgłasza nauczyciel.
Grupa projektowa składa się z minimum 3, a maksymalnie 6 uczniów.
Nauczyciel może zgłosić dowolną liczbę spośród prowadzonych przez siebie, szkolnych
grup projektowych.
4. Każda szkolna grupa projektowa może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
5. Termin zgłaszania oraz umieszczania prac konkursowych i pozostałe terminy, o których
mowa w Regulaminie, określone są w Harmonogramie Konkursu (załącznik nr 1).
6. Do udziału w Konkursie dopuszczone są wyłącznie projekty uczniowskie oryginalne,
niepublikowane wcześniej i nierealizowane na potrzeby innego konkursu.
7. Warunkiem koniecznym zgłoszenia szkolnej grupy projektowej do Konkursu jest
prowadzenie przez grupę bloga internetowego.
8. Zasady prowadzenia bloga internetowego:
a) każda zgłoszona do Konkursu szkolna grupa projektowa powinna prowadzić blog
dedykowany wyłącznie zajęciom w ramach projektu uczniowskiego;
b) wpisy na blogu (co najmniej 5) powinny służyć dokumentacji spotkań oraz
informować o postępie prac projektowych, w związku z czym powinny to być
krótkie teksty uzupełnione ewentualnie o drobne elementy ilustrujące i/lub
uzupełniające tekst (np. zdjęcia, zeskanowany rysunek);
c) pierwszy wpis na blogu może dodatkowo zawierać krótką prezentację grupy
projektowej przedstawioną w formie tekstowej lub graficznej;
d) ostatni wpis na blogu powinien zawierać pracę konkursową, na którą składają się
opracowane przez uczniów:
i.
prezentacja efektów zrealizowanego projektu uczniowskiego – lub link
odsyłający do prezentacji efektów zrealizowanego projektu uczniowskiego
(np. prezentacja Power Point, film);
ii.
opis realizacji projektu uczniowskiego przygotowany przez uczniów (zgodnie
z załącznikiem nr 2);
e) pracę konkursową należy umieścić w ostatnim wpisie na blogu zgodnie z
terminami podanymi w harmonogramie (załącznik nr 1).
9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z liczbą punktów na
listach rankingowych Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale odmowa skutkuje
niemożnością wzięcia udziału w Konkursie.
10. Organizator Konkursu może zwrócić się z prośbą o wyrażenie nieobowiązkowej i
dobrowolnej zgody na wykorzystanie wizerunku.
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III. Wymogi dotyczące zgłoszenia do Konkursu
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Zgłoszenia do Konkursu odbywają się poprzez formularz elektroniczny umieszczony na
stronie des.pomorskie.eu.
Każdą szkolną grupę projektową należy zgłosić oddzielnym wpisem w formularzu
elektronicznym.
W zgłoszeniu należy podać skład osobowy szkolnej grupy projektowej wraz z
nauczycielem – opiekunem szkolnej grupy projektowej oraz link do bloga
internetowego, który prowadzi szkolna grupa projektowa.
IV. Komisja Konkursowa i ocena prac konkursowych
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Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa zgodnie z kryteriami
zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Po ocenie prac konkursowych zostanie sporządzona lista rankingowa projektów
uczniowskich ustalona w kolejności malejącej na podstawie liczby punktów.
Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W kwestiach
nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie des.pomorskie.eu.
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Nagrodą w Konkursie jest udział uczniów wraz z nauczycielami – opiekunami szkolnych
grup projektowych w jednodniowym rejsie organizowanym w ramach Projektu we
wrześniu 2022 roku.
Rezygnacja z udziału w rejsie ucznia/uczniów z danej szkolnej grupy projektowej nie
wpływa na udział pozostałych członków grupy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody, a także prawo do
przyznania dodatkowych nagród.
Z uwagi na fakt współfinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej uczniowie
nagrodzeni w Konkursie zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów związanych
z uczestnictwem w projekcie, tj.:
a) oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 20142020;
b) oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
c) zakres danych uczestnika Projektu;
d) deklaracja udziału w Projekcie;
e) oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3
RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.
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V. Nagrody
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Dokumenty, o których mowa w ust. 4, podpisuje rodzic lub opiekun prawny ucznia
niepełnoletniego.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych danych osobowych
uczestników, np. poprzez wezwanie do przesłania kopii dokumentów lub stawienie się
osobiście w jego siedzibie.
W wypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek w podanych danych osobowych
organizator zastrzega sobie prawo do wezwania do potwierdzenia danych drogą
elektroniczną.
VI. Postanowienia końcowe
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Załączniki:
1) harmonogram konkursu projektów uczniowskich;
2) opis realizacji projektu uczniowskiego;
3) kryteria oceny prac konkursowych.
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1. Prace konkursowe, które nie będą autorskimi pracami szkolnych grup projektowych, nie
będą podlegały ocenie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia wybranych prac konkursowych na
stronie des.pomorskie.eu.
3. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, po terminie i dokonane w inny
sposób, niż opisany w regulaminie, nie będą rozpatrywane.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komitet
Organizacyjny.

Załącznik nr 1
Harmonogram konkursu projektów uczniowskich
w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne
w roku szkolnym 2021/2022
Zgłoszenie udziału w Konkursie szkolnych grup projektowych
do 30 kwietnia 2022 r. poprzez elektroniczny formularz udostępniony na stronie
des.pomorskie.eu
do 10 czerwca 2022 r. Umieszczenie na blogu prac konkursowych
do 10 lipca 2022 r. Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową
lipiec/sierpień 2022 r.

Ogłoszenie wyników i rekrutacja nagrodzonych na
jednodniowy rejs morski

początek września 2022 r. Jednodniowy rejs morski
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Uroczyste wręczenie nagród podczas edukacyjnego pikniku
żeglarskiego
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koniec września 2022 r.

Załącznik nr 2
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1. Opis realizacji projektu uczniowskiego powinien być przygotowany samodzielnie
przez uczniów pod opieką nauczyciela – opiekuna szkolnej grupy projektowej.
2. Opis realizacji projektu uczniowskiego powinien zostać umieszczony w formie wpisu
w ostatnim wpisie na blogu.
3. W opisie realizacji projektu uczniowskiego powinny znaleźć się odpowiedzi na
poniższe pytania:
a. Jaki cel założyliście sobie przystępując do realizacji Waszego projektu? Jaki
problem chcieliście rozwiązać poprzez realizację Waszego projektu?
b. Dlaczego wybraliście to zagadnienie?
c. Jak podzieliliście się zadaniami?
d. Skąd czerpaliście informacje i materiały potrzebne do realizacji projektu?
e. Czy praca nad projektem była trudna? Dlaczego (nie)?
f. Jak radziliście sobie z problemami?
g. Jak Wam się pracowało w zespole?
h. Czy osiągnęliście założone cele?
i. Czego nauczyliście się dzięki realizacji projektu – jako zespół i jako
poszczególne osoby?
j. W jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na Wasze zainteresowanie
tematyką morską?
k. Komu zaprezentowaliście efekty Waszej pracy i czy prezentacja podobała się?
4. Do opisu realizacji projektu uczniowskiego należy dołączyć opinię nauczyciela o pracy
uczniów:
a. Jak ocenia pracę w grupie?
b. Jak ocenia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
uczniów:
i. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
ii. kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
iii. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii,
iv. kompetencje cyfrowe,
v. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
vi. kompetencje obywatelskie,
vii. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
viii. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Jak ocenia rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji morskiej?
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Opis realizacji projektu uczniowskiego
w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne
w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 3
Kryteria oceny prac konkursowych
w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne
w roku szkolnym 2021/2022

L.p.

Kryteria oceny prac konkursowych

Liczba
punktów

1

Prezentacja oraz uczniowski opis realizacji projektu wskazuje na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów

0–4

2

Prezentacja oraz uczniowski opis realizacji projektu wskazuje na rozwój
wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji morskiej

0–4

3

Treść merytoryczna prezentacji i uczniowskiego opisu realizacji
projektu odznacza się wysokim poziomem merytorycznym:
− prezentacja i opis są poprawne pod względem merytorycznym
− w sposób wyczerpujący i przekonujący uzasadniono dokonane
wybory, w tym wybór rzeczywistego problemu do rozwiązania
poprzez realizację projektu
− zaprezentowano wielostronne ujęcie tematu, różnorodność
dokonanych analiz i/lub wykorzystanych źródeł

0–5

4

Prezentację i uczniowski opis realizacji projektu cechuje staranność i
poprawność językowa:
− prace zostały starannie wykonane
− materiał jest poprawny pod względem językowym

0–2

5

Prezentację cechuje przystępność i trafny dobór formy przekazu:
− prezentacja jest spójna i logiczna
− wybrana forma odpowiada treści przekazu oraz specyfice grupy
odbiorców, dobrze dobrano środki techniczne i/lub artystyczne

0–3

6

Prezentacja jest oryginalna i atrakcyjna

0–4

7

Wszyscy członkowie grupy byli zaangażowani w pracę zespołu
projektowego

0–3

7

25
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Łączna liczba punktów do zdobycia

