Regulamin miejskiego konkursu dla nauczycieli
„Einstein też był dzieckiem - kreatywne zabawy
matematyczne przedszkolaka”
I. Organizator:
Organizatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25
II. Cele konkursu:
1. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań wychowawczo-dydaktycznych.
2. Doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań nauczycieli w zakresie
aranżacji zabaw pobudzających kreatywne myślenie matematyczne dziecka.
3. Promowanie dobrych przykładów edukacji matematycznej w obszarze planowania,
realizacji i ewaluacji działań.
II. Uczestnicy konkursu
Nauczyciele wychowania przedszkolnego.
III. Termin oraz forma konkursu
Rozpoczęcie konkursu -16.03.2015
Zakończenie konkursu - 29.04.2015
Ogłoszenie wyników - 14.05.2015
IV. Zasady konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych
w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach
oraz innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Włocławek.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną prezentację multimedialną (w formie filmu,
lub jedną wideoprezentację), zawierającą zabawy matematyczne z udziałem dzieci
z załącznikami zawierającymi scenariusz zabawy oraz jej ewaluację.
1. Wymagania formalne:
- rodzaj prezentacji: film, wideoprezentacja
- czas prezentacji: maksymalnie 5 minut
- opis prezentacji: tytuł, grupa wiekowa, autor, przedszkole
- wymagania sprzętowe: dla filmu -Windows Media Player z rozszerzeniem WMV,
dla wideo prezentacji - PowerPoint
- załączniki: scenariusz, ewaluacja.

2. Pracy konkursowej musi towarzyszyć formularz zgłoszeniowy oraz formularz
potwierdzający prawa autorskie (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do regulaminu).
3. Pracę należy przesyłać lub złożyć osobiście w wersji papierowej i elektronicznej
(w jednej kopercie).
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te opracowania, które nie zostały nigdzie
publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac, które nie spełniają
wymogów regulaminu.
6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi przez organizatorów konkursu.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji na stronie
internetowej oraz z wersji drukowanej biuletynu ODN/CKZiU
V. Kryteria oceny
Ocenie będzie podlegała oryginalność pomysłów autora w której:
1. organizacja zabawy sprzyja zaangażowaniu uczestniczących w niej dzieci;
2. zabawa opiera się na kreatywnym poszukiwaniu rozwiązania problemowej sytuacji
matematycznej przez dzieci;
3. dzieci mają możliwość samodzielnego myślenia w dochodzeniu do wiedzy;
4. konstrukcja zabawy umożliwia osiąganie przez dzieci założonych przez autora celów;
5. środki dydaktyczne są atrakcyjne dla dzieci i adekwatne do sytuacji zadaniowej;
VI. Wyłonienie zwycięzców.
1. Prace ocenia jury powołane przez organizatora.
2. Jury wyłania trzy najlepsze prace.
3. Decyzja jury jest ostateczna.
4. Dla laureatów konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadesłać w nieprzekraczalnym
terminie do 29 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we
Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 25, z dopiskiem: Konkurs „Einstein też
był dzieckiem - kreatywne zabawy matematyczne przedszkolaka”
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Jolanta Kolibowska – doradca metodyczny
ODN w CKZiU we Włocławku, kontakt: e-mail: jolanta.kolibowska@ckziu.wloclawek.pl.

