
 

 

Załącznik nr 1 

do regulaminnu konkursu „Lekcja dobrej historii” 
 

Kryteria oceny prac nadesłanych na konkurs „Lekcja dobrej historii” 
 

Zgłoszona w konkursie Praktyka może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 

Jury przyznając punkty ocenia następujące aspekty Praktyki: 

Kryteria oceny 
Maksymalna 

punktacja 

1. Pomysłowość i nowatorstwo praktyki: 

Na ile nauczyciel prezentuje twórcze podejście do wybranych zagadnień?  
Na ile nowatorski jest zgłoszony materiał przewodni? 

5 punktów 

2. Opis praktyki:  

Na ile opis zawiera pełne informacje o wymaganiach i metodach? 
Na ile przebieg Praktyki opisany jest w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający 
odtworzyć w pełni jej przebieg? 
Na ile sposób wykorzystania materiałów został jasno opisany? 
Na ile Praktyka została opatrzona komentarzem autora wskazującym na sposób 
rozwiązywania napotkanych po drodze problemów? 

 
4 punktów 

 

3. Dobór materiałów źródłowych: 

Na ile dobór źródeł odpowiada założeniom konkursu? 
Na ile ich wykorzystanie kształtuje umiejętność interpretacji źródeł i skłania 
uczniów do spojrzenia na wydarzenie historyczne / proces / postać historyczną 
z różnych punktów widzenia? 

6 punktów 

3. Stopień zgodności z Nową Podstawą Programową: 
Na ile Praktyka pomaga w rozwoju umiejętności ogólnych, wymaganych na III i 
IV etapie edukacyjnym, wskazanych w podstawie programowej wprowadzonej 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 
poz. 977), załącznik nr 4: Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych... 
Na ile deklaracja zgłaszającego praktykę jest zgodna z przesłanym opisem 
dotyczącym kształcenia umiejętności w zakresie wymagań ogólnych i 
szczegółowych? 

8 punktów 

4. Uniwersalność i użyteczność zastosowania praktyki: 
Na ile praktyka jest możliwa do wdrożenia przez innych nauczycieli bez daleko 
idących zmian? 

 
5 punktów 

5. Uniwersalność i użyteczność zastosowania pomysłu: 
Na ile pomysł zaproponowany w zgłoszonej praktyce można zastosować do 
innych materiałów źródłowych lub do innych zagadnień?  

2 punkty 

RAZEM:  30 punktów 

 

Konkurs „Lekcja dobrej historii” realizowany jest w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz 
instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 


