Regulamin
uczestnictwa szkół w projekcie edukacji globalnej
„Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”
§1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa szkół w projekcie edukacji globalnej
pn. „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, zwanym w dalszej części regulaminu
Projektem.
2. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we

współpracy z 16 Instytucjami Partnerskimi - regionalnymi placówkami
doskonalenia nauczycieli, na podstawie umów zawartych w sierpniu 2017 roku.
3. Projekt
realizowany jest na terenie całej Polski, zgodnie z założeniami
"Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020",
wspófinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP na rok
2017.
4. Projekt realizowany będzie w szkołach w roku szkolnym 2017/2018.
§2.
Założenia Projektu
1. Celem Projektu jest zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej, tematyki

zrównoważonego rozwoju w szkolnych programach nauczania i wychowania
zgodnie z założeniami obowiązującej (dotychczasowej i nowej) podstawy
programowej w zakresie tematyki globalnej, zrównoważonego rozwoju oraz
zaktywizowanie środowiska szkolnego – nauczycieli, dzieci i młodzieży - do
podejmowania i realizowania projektów szkolnych w obszarze edukacji
obywatelskiej (edukacji globalnej, rozwojowej, zrównoważonego rozwoju).
Działania te służyć będą rozwojowi kluczowych kompetencji, które pozwolą
przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie
informacyjnym, opartym na wiedzy.
2. Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do sieci 256 szkół i 2560
nauczycieli z całej Polski, w tym do 96 nowych szkół podstawowych i 960
nauczycieli, które dołączają do projektu we wrześniu 2017 roku. Dla każdego
województwa (regionu) została ustalona liczba maksymalna 16 szkół –
uczestników Projektu, która będzie na bieżąco weryfikowana podczas jego
realizacji.
3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują w szczególności:
a. organizację 16 seminariów regionalnych dla sieci Szkolnych Liderów
edukacji globalnej, na rzecz zrównoważonego rozwoju, prowadzących
zajęcia w szkołach dla zespołów nauczycieli oraz uczniów;

b. organizację 48 warsztatów metodycznych dla nauczycieli z zakresu
tematyki edukacji globalnej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
w kontekście zapisów obowiązującej (dotychczasowej i nowej) podstawy
programowej, Agendy i Celów Zrównoważonego Rozwoju;
c. opracowanie i udostępnienie innowacyjnych narzędzi oraz materiałów
edukacyjno-dydaktycznych do pracy nauczycieli z uczniami na stronie
i platformie projektu;
d. organizację ogólnopolskiego konkursu dla szkół na najlepszy projekt
edukacyjny z zakresu tematyki globalnej, zrównoważonego rozwoju
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz angażujących uczniów
metod pracy (gamifikacja/ grywalizacja);
e. organizację ogólnopolskich wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej;
f. prowadzenie strony projektu oraz bloga regionalnego Liderów.

§3.
Zasady rekrutacji szkół do udziału w Projekcie
1. Rekrutacja szkół prowadzona jest w cyklu ciągłym, przy czym kwalifikacja szkół
do Projektu odbywa się w cyklach rocznych, roku szkolnego z uwzględnieniem
limitów poszczególnych szkół.
2. Każdorazowo kwalifikacja szkół do Projektu prowadzona będzie zgodnie
z limitem szkół określonym dla poszczególnych województw w umowie pomiędzy
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a regionalnymi Instytucjami Partnerskimi.
3. Rekrutacja szkół do Projektu prowadzona będzie elektronicznie przez formularz
zgłoszeniowy ORE. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie projektu
edukacjaglobalna.ore.edu.pl oraz na stronach regionalnych Instytucji
Partnerskich. Szkoły zakwalifikowane do udziału w Projekcie będą zobowiązane
do przesłania pisemnej deklaracji udziału w Projekcie na wskazany adres
mailowy ORE oraz regionalnej Instytucji Partnerskiej
4. Decyzje w sprawie zakwalifikowania szkoły do projektu podejmować będą
upoważnieni przez ORE regionalni koordynatorzy projektu.
5. W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane szkoły
podstawowe, które nie uczestniczyły w projekcie edukacji globalnej
realizowanym przez ORE, finansowanym przez MSZ w latach 2012-2016.
6. Wsparciem Projektowym zostaną objęci: nauczyciele zatrudnieni w wybranej
szkole, uczniowie uczący się w tej szkole. Wybór tych osób odbywać się będzie
zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w wydarzeniach
realizowanych w ramach Projektu.

§4.
Uprawnienia i obowiązki szkół uczestniczących w Projekcie
1. Szkoła uczestnicząca w Projekcie otrzyma „Wyprawkę” z materiałami edukacyjnymi
dot. tematyki rozwojowej edukacji globalnej oraz materiałami do pracy nauczycieli
z uczniami.
2. Każda szkoła uczestnicząca w Projekcie ma prawo do:
a. udziału Lidera w co najmniej 16-godzinnym szkoleniu przygotowującym do
pracy z zespołem nauczycieli oraz konsultacji koordynatora regionalnego;
b. udziału nauczycieli Szkoły zaangażowanej w projekt w seminarium
regionalnym, w warsztatach metodycznych, spotkaniach regionalnych
i innych wydarzeniach Projektu;
c. wsparcia metodycznego przez koordynatora regionalnego - trenera projektu
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/koordynatorzy;
d. udziału w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny, dotyczący tematyki
edukacji globalnej (EG), celów zrównoważonego rozwoju (EZR);
e. ubiegania się o certyfikat „Szkoła Liderów EG”, „Lider Edukacji” w projekcie
EG-EZR.
3. Każda Szkoła uczestnicząca w Projekcie zobowiązana jest do:
a. złożenia
dokumentów
potwierdzających
uczestnictwo
w Projekcie
(wypełnienie formularza oraz oświadczeń i deklaracji uczestnictwa na
piśmie);
b. wytypowania nauczyciela do pełnienia roli szkolnego Lidera projektu,
prowadzącego 10-osobowy zespół nauczycieli różnych przedmiotów,
odpowiedzialnego za zaplanowanie z koordynatorem regionalnym
i realizację zadań projektowych w szkole;
c. zapewnienia warunków organizacyjnych do pracy Liderów z zespołem
nauczycieli, nauczycieli z uczniami oraz do organizacji wydarzeń Tygodnia
Edukacji Globalnej na terenie szkoły;
d. przeprowadzenia przez każdego nauczyciela zespołu projektowego co
najmniej 2 lekcji/ zajęć dydaktycznych z uczniami w semestrze lub
zaplanowania i realizacji szkolnego projektu edukacyjnego dot. tematyki
edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju w semestrze/ roku szkolnym;
e. dystrybucji materiałów dydaktycznych otrzymanych w ramach Projektu
pośród nauczycieli, uczniów;
f. wypełnienia dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji Projektu
przedstawionych przez Realizatora Projektu.
4. Udział szkoły w Projekcie jest nieodpłatny. Z tytułu działań szkoły w ramach
Projektu szkoła nie obciąży Realizatora żadnymi kosztami.
§5
Zasady rezygnacji szkół z udziału w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie, może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu
koordynatorowi regionalnemu oraz pod warunkiem przesłania pisemnej
rezygnacji przez szkołę do Organizatora projektu na adres: Ośrodek Rozwoju

Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00- 478 Warszawa lub e-mail
projektu: edukacja.globalna@ore.edu.pl
2. W celu prawidłowej realizacji Projektu Realizator przewiduje utworzenie listy
rezerwowej szkół, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie
w przypadku rezygnacji innych szkół.
3. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w projekcie, jej miejsce zajmuje
pierwsza ze szkół danego typu z listy rezerwowej.
4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wykluczenia szkoły z udziału
w Projekcie w przypadku naruszenia przez szkołę niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia szkoły z udziału w Projekcie Realizator
zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów szkolenia Lidera i / lub
nauczycieli oraz przekazanych materiałów dydaktycznych.

§6.
Monitoring i kontrola projektu
Szkoły uczestniczące w Projekcie zobowiązane są do udzielania informacji na temat
realizacji i finansowania Projektu osobom zaangażowanym w realizację Projektu, jak
również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli
Projektu.
§7.
Postanowienia końcowe
1. Szkoła uczestnicząca w Projekcie jest zobowiązana
i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

do

przestrzegania

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez
koordynatora ogólnopolskiego Projektu w porozumieniu z osobą z Instytucji
Partnerskiej odpowiedzialną za rekrutację szkół do projektu w regionie.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

