Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin konkursu
pn. „Kreatywni Liderzy”,
organizowanego w ramach projektu
„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
I. Założenia organizacyjne konkursu
1. Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa –
Nowoczesny Region”, realizowanego przez
Marszałkowski

Województwa

Województwo Świętokrzyskie - Urząd

Świętokrzyskiego/Departament

Polityki

Regionalnej/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w partnerstwie ze Świętokrzyskim
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, Gminą Kielce – Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców
Prywatnych Lewiatan oraz we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz
kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości

kształcenia

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
3. Organizatorem Konkursu jest Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski
Województwa

Świętokrzyskiego,

Departament

Polityki

Regionalnej,

Oddział

ds. Innowacji i Transferu Wiedzy- Lider projektu
4. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczniowie/uczennice uczestniczący w Projekcie
pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
5. Każda szkoła biorąca udział w projekcie może nadesłać dowolną ilość formularzy
zgłoszeniowych. Aktualne informacje o Konkursie będą publikowane na stronie
internetowej Projektu http://nowoczesnaszkola.spinno.pl/
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II. Cele konkursu
1. Aktywacja uczniów/uczennic, zwiększenie ich zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne dot.
kształcenia

w

branżach

zgodnych

z

Inteligentnymi

Specjalizacjami

region

świętokrzyskiego, organizowanego w ramach projektu “Nowoczesna Szkoła Zawodowa –
Nowoczesny Region”.
2. Przedstawienie

uczniom/uczennicom

powiązania

między

zajęciami

w

szkole

a rzeczywistymi aspektami zdobytej wiedzy i umiejętności w gospodarce.
3. Nabycie przez uczestników umiejętności pracy w grupie (podział ról i obowiązków).
4. Praktyka prowadzenia multimedialnych prezentacji przed nauczycielami/nauczycielkami
i innymi uczniami/uczennicami.
5. Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy dotyczącej zdobywania umiejętności w zawodach
związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu Świętokrzyskiego.
6. Wyróżnianie i promowanie szkół wspierających edukację praktyczną dla rynku pracy.
7. Wyróżnianie i promowanie szkół dbających o przyszłość swoich absolwentów,
pomagających im w “dobrym starcie” na rynku pracy.
8. Zwiększenie zainteresowania kandydatów ofertą szkół kształcących na kierunkach
zgodnych z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu Świętokrzyskiego.
9. Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym.
10. Budowanie wizerunku nagrodzonych szkół jako nowoczesnych, innowacyjnych,
przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów.
11. Propagowanie “dobrych praktyk” w szkolnictwie.
12. Propagowanie wysokich standardów edukacyjnych.
13. Wspieranie szkół w działaniach na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy.

III. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest zespołowe (max. 4-osobowe zespoły pod opieką
nauczyciela/instruktora)

zaplanowanie,

przygotowanie

i

zaprezentowanie

pracy

konkursowej, w której opracują i przedstawią własny pomysł na zastosowanie
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innowacyjnego rozwiązania w branży związanej z kierunkiem kształcenia, zgodnym
z jedną z Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego.
2. Zespoły uczniowskie przygotują pracę konkursową, przedstawiającą innowacyjne
rozwiązanie, w formie umożliwiającej jej prezentację podczas Wystawy prac
zaplanowanej wstępnie na czerwiec 2018 r. (termin może ulec zmianie)
Dodatkowo, opracują informacje o własnym pomyśle i na ich podstawie przygotują spot
lub prezentację multimedialną w celu zaprezentowania swoich projektów.
Uczniowie będą musieli zamieścić swój spot, wraz z odpowiednim opisem w serwisie
internetowym np. YouTube lub przesłać prezentację multimedialną na wskazany przez
Organizatora adres mailowy. Dodatkowe informacje dotyczące projektu oraz przebieg
pracy zespołów uczniowskich, lub ewentualne etapy włączenia się w proces tworzenia
projektu przez przedstawicieli wybranego przedsiębiorstwa, należy krótko opisać
w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu
“Kreatywni Liderzy”.
3. Projekt Konkursowy będzie oceniany dwuetapowo:
•

I etap - na podstawie spotu lub prezentacji multimedialnej oraz formularzy
dostarczonych do Organizatora przez każdy z zespołów;

•

II etap – na podstawie formy prezentacji pomysłu podczas Wystawy prac.

IV. Warunki konkursu

1.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Projektu
“Nowoczesna

Szkoła

Zawodowa

–

Nowoczesny

Region”

www.nowoczesnaszkola.spinno.pl
2.

Terminy dostarczenia Prac konkursowych:
I etap – w formie zamieszczonego spotu lub prezentacji multimedialnej oraz wypełnionego
formularza konkursowego do dnia 10 kwietnia 2018 roku;
Spot powinien być zamieszczony na jednym z popularnych serwisów internetowych np.
YouTube, a w formularzu zgłoszeniowym należy umieścić link umożliwiający
wyświetlenie spotu. Obejrzenie pracy powinno być możliwe bez konieczności logowania.
Film powinien być dostępny publicznie dla wszystkich użytkowników sieci, również po
zakończeniu Konkursu. Prezentacja multimedialna powinna być sporządzona w programie
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PowerPoint i przesłana w formie elektronicznej na wskazany przez Organizatora adres
mailowy. Dodatkowo, prezentację lub film należy zapisać na urządzeniu przenośnym (np.
pendrive) i przesłać na adres Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym.
Spot zamieszczony na stronie, jak również kopertę z urządzeniem przenośnym, (dołączoną
do formularza zgłoszeniowego), należy opisać w następujący sposób:
“ Film/Prezentacja pt. “…….” opracowany/a przez uczniów szkoły ….. bierze udział w
Konkursie

“Kreatywni

Liderzy”,

organizowanym

przez

Urząd

Marszałkowski

Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu “Nowoczesna Szkoła Zawodowa –
Nowoczesny Region”

współfinansowanego

przez Unię Europejską

w

ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.
II etap – w dowolnej formie umożliwiającej zaprezentowanie projektu podczas Wystawy
prac, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 roku (dokładny termin organizacji Wystawy
zostanie podany po zakończeniu I etapu Konkursu, nie później niż 25 maja 2018 r.).
3.

Udział w Konkursie “Kreatywni Liderzy” oraz podanie przez uczestników danych
osobowych są całkowicie dobrowolne.

V. Sposób wyłaniania laureatów

1.

Za rozstrzygnięcie konkursu odpowiedzialna jest Kapituła Konkursowa.

2.

Kapituła Konkursowa liczy trzy osoby. Skład Kapituły jest jawny.

3. W I etapie Konkursu, kadra projektu dokonuje oceny nadesłanych formularzy
konkursowych, prezentacji multimedialnych lub spotów.
UWAGA! Spot lub prezentacja multimedialna stanowią integralną część formularza
konkursowego i pracy przedstawionej podczas Wystawy w II etapie Konkursu.
4. Kapituła Konkursowa w II etapie Konkursu, dokonuje oceny prezentacji pracy
Konkursowej podczas Wystawy prac.
5.

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę m.in. następujące kryteria:
a) spełnienie warunków formalnych Konkursu
b) zgodność z celami projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny
Region” oraz z głównymi celami i tematem Konkursu
c) wartość merytoryczna projektu – ocena spotu/prezentacji i opisu pomysłu,
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d) estetyka pracy – zarówno ocena spotu/prezentacji, jak i forma oraz wykonanie pracy
przedstawionej podczas Wystawy w II etapie Konkursu
e) kreatywność i zaangażowanie uczniów/uczennic
f) potencjał

przedstawionego

projektu

oraz

innowacyjność

zaproponowanego

rozwiązania
g) współpraca w zespole.
6. O wyłonieniu najlepszych prac będzie decydowała łączna liczba punktów przyznanych
w I i II etapie Konkursu.
7. Spośród najwyżej ocenionych prac, Kapituła Konkursowa wyłoni 7 najlepszych, których
uczniowie oraz szkoły przez nich reprezentowane - zostaną nagrodzeni.
8. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
9. Autorzy wszystkich prac zostaną zaproszeni wraz z opiekunami i ewentualnie
z przedstawicielami przedsiębiorstw, zaangażowanymi w realizację projektu, na uroczystą
Konferencję połączoną z Wystawą prac konkursowych, gdzie najlepszym zostaną
przyznane nagrody i wręczone pamiątkowe dyplomy.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania prac osobom trzecim oraz do ich
częściowej lub całościowej publikacji.
10.

Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na jej
nieodpłatną publikację.

VI. Obowiązki Organizatora
Organizator zobowiązuje się do:
1.

Przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny i zgodny z Regulaminem Konkursu.

2.

Poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu.

3.

Informowania i do promocji Konkursu pod adresem: www.nowoczesnaszkola.spinno.pl

4.

Umieszczenia informacji o zwycięzcach na stronie www.nowowczesnaszkola.spinno.pl

VII. Postanowienia końcowe

1.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoważne z udzieleniem przez autorów zgody na
publikację pracy na stronie projektu www.nowowczesnaszkola.spinno.pl
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3. Autorzy prac zobowiązani są do uzyskania zgody na publikację wizerunku osób
uwiecznionych na spotach przesyłanych na konkurs. W przypadku braku takiej zgody,
w prezentacji nie należy umieszczać zdjęć osoby, która nie wyraża zgody na publikację
swojego wizerunku.
4. Laureaci

zobowiązują

się,

w

przypadku

zaistnienia

takiej

konieczności,

do

przeprowadzenia prezentacji swoich prac podczas Wystawy towarzyszącej Konferencji
kończącej realizację projektu oraz udzielają zgody na nagrywanie swojego wystąpienia
w celu wykorzystywania go do promowania Projektu.
5. Nadesłanie formularza konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że
zespołowi przesyłającemu

zgłoszenie konkursowe lub

poszczególnym

osobom

wchodzącym w jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy
konkursowej.
6.

W razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do
przedłużenia Konkursu i zmian jego warunków.

7.

Osoby kontaktowe ze strony Organizatora Konkursu:
Agnieszka Fugińska - agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl, tel.+41306 70 17
Katarzyna Bębas – katarzyna.bebas@sejmik.kielce.pl, tel.+41306 70 15
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