Regulamin konkursu „Lekcja dobrej historii”
Rok szkolny 2013/2014

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE, dalej: Organizator) ogłasza konkurs na dobre praktyki w zakresie
nauczania historii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (dalej: Konkurs).
2. Konkurs nosi nazwę „Lekcja dobrej historii”.
3. Konkurs jest organizowany w ramach projektu systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego („Entuzjaści Edukacji”), współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Organizatorem Konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych.
5. Sekretariat Konkursu oraz działania promocyjne prowadzi, na zlecenie Organizatora, firma Marketing
& Communications Consultants. Osobą do kontaktu, udzielającą wszelkich informacji dot. konkursu i
zgłaszania Scenariuszy, jest p. Weronika Janda (adres e-mail: konkurs_ldh@ibe.edu.pl).
§ 2. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wyłonienie 15 najlepszych praktyk w nauczaniu historii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (dalej: Praktyki).
2. Praktyki te muszą rozwijać u uczniów umiejętności ogólne wymagane na III i IV etapie edukacyjnym,
wskazane w podstawie programowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977), załącznik nr 4 (dalej: Nowa Podstawa Programowa).
3. Zgłoszona Praktyka powinna być zgodna z treściami nauczania określonymi w Nowej Podstawie
Programowej
§ 3. WARUNKI KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko nauczyciel historii szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
uczący na terenie Polski i realizujących zapisy podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977) (dalej: Nauczyciel).
2. Każdy Nauczyciel może zgłosić nie więcej niż dwie Praktyki. W wypadku zgłoszenia więcej niż dwóch
Praktyk, Jury konkursowe rozpatrzy wyłącznie dwie pierwsze zgłoszone Praktyki (decyduje data i
dokładna godzina zapisania zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej
Organizatora). W szczególnych przypadkach, za zgodą Organizatora, istnieje możliwość wycofania
zgłoszenia praktyki i zastąpienie jej inną. W tym celu należy w przeciągu 3 dni roboczych od
zgłoszenia praktyki wysłać list elektroniczny na adres konkurs_ldh@ibe.edu.pl z informacją o
zamiarze zastąpienia pierwotnego zgłoszenia na inne.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
do Konkursu dostępnego na stronie internetowej Organizatora (dalej: Formularz zgłoszeniowy).
4. Z chwilą wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na stronie Organizatora Konkursu i pod warunkiem
spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie Nauczyciel staje się Uczestnikiem
Konkursu (dalej Uczestnik Konkursu).
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5. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora na stronie:
eduentuzjasci.pl/konkursldh. Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na postanowienia
niniejszego Regulaminu.
6. Praktyka musi być autorską pracą Uczestnika Konkursu, nienagradzaną ani niezgłaszaną w innych
konkursach. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że zgłoszone przez nich prace nie będą naruszać
żadnych osobistych ani majątkowych praw osób trzecich, a w wypadku wykorzystania w pracach
fragmentów innych rozpowszechnionych już utworów Uczestnicy Konkursu zapewniają, że ich
wykorzystanie nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). W przypadku, gdy zgodnie
z ustawą do wykorzystania konieczne jest dysponowanie prawami do danego utworu, Uczestnik
zobowiązany jest uzyskać zgodę (licencję) na korzystanie z tego utworu od osoby uprawnionej.
7. W wypadku zgłoszenia do Konkursu Praktyki naruszającej prawa osobiste lub majątkowe osób
trzecich, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Sekretariat Konkursu z
odpowiedzialności z tytułu roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie lub pokryć roszczenia kierowane
wobec Organizatora i Sekretariatu Konkursu, jak również zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
kosztów spowodowanych wysunięciem roszczeń wobec Organizatora lub Sekretariatu Konkursu.
8. Przed zgłoszeniem do Konkursu Praktyka musi zostać przez Uczestnika konkursu zrealizowana
podczas lekcji w szkole.
9. Spełnienie warunku określonego w pkt 6 i 8 Uczestnik potwierdza oświadczeniem w formularzu
zgłoszeniowym. Składający oświadczenie poniesie wszelkie konsekwencje, w szczególności koszty
spowodowane lub związane ze złożeniem fałszywego oświadczenia.
10. Opis Praktyki należy wpisać w odpowiednie rubryki w formularzu zgłoszeniowym.
11. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie Praktyki, które w sposób oczywisty będą nawiązywały
do celów i przedmiotu Konkursu określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.
12. Z Konkursu wyłącza się:
• Praktyki zgłaszane i nagradzane w innych konkursach,
• Praktyki niezrealizowane podczas lekcji w szkole,
• Praktyki niebędące autorskim dziełem Uczestnika.
§ 4. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się z dniem opublikowania regulaminu i formularza zgłoszeniowego na stronie
eduentuzjasci.pl/konkursldh
2. Ostateczny termin nadsyłania Praktyk mija 11 lipca 2014 roku.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 12 września 2014 roku.
4. Lista Laureatów ogłoszona zostanie na stronie eduentuzjasci.pl/konkursldh najpóźniej do dnia 20
września 2014 roku.
§ 5. NAGRODY
1. Autorzy do 15 najlepszych Praktyk (dalej: Laureaci) otrzymają od Organizatora Konkursu nagrody.
Nagrodą dla każdego z takich autorów będzie czytnik książek elektronicznych, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 i 3.
2. Organizator może wyłonić mniejszą liczbę Laureatów w przypadku, gdy liczba Praktyk, które w ocenie
Jury Konkursu nie odpowiadają celom lub warunkom Konkursu, o których mowa w § 2 Regulaminu,
lub które prezentują niski poziom merytoryczny, będzie tak duża, że uniemożliwi wyłonienie 15
Laureatów.
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3. Organizator może wyłonić mniejszą liczbę Laureatów również w przypadku wyłączenia z Konkursu
Praktyk na podstawie § 3 w liczbie, która uniemożliwi wyłonienie 15 Laureatów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania także nagród lub wyróżnień innych niż określone w
niniejszym paragrafie.
§ 6. PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu (dalej: Jury) zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, w terminie określonym w § 4 Regulaminu.
2. W skład Jury wchodzą osoby wskazane przez Organizatora:
• prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, lider Zespołu Dydaktyk Szczegółowych IBE,
• Zofia Teresa Kozłowska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
• Wojciech Kalwat, redaktor magazynu historycznego „Mówią Wieki”
• Jakub Lorenc, członek Pracowni Historii IBE,
• Jacek Staniszewski, członek Pracowni Historii IBE
3. Sekretarzem Jury jest przedstawiciel Sekretariatu Konkursu.
4. Jury oceniając zgłoszone Praktyki będzie zwracać uwagę na następujące ich aspekty:
• dobór i wykorzystanie materiałów źródłowych skłaniających uczniów do spojrzenia na wydarzenie
historyczne / proces / postać historyczną z różnych punktów widzenia – innowacyjność
proponowanych Praktyk;
• uniwersalność proponowanych Praktyk (rozumiana jako potencjał do ich wykorzystania
w innych szkołach gimnazjalnych);
• zgodność proponowanych Praktyk z Nową Podstawą Programową, w szczególności ich potencjał
do rozwoju umiejętności ogólnych określonych w Nowej Podstawie Programowej;
• precyzję opisu Praktyki.
5. Zgłoszenia spełniające wszystkie warunki konkursu będą podlegały ocenie według kryterów
zapisanych w załączniku nr 1.
6. Każdej zgłoszonej Praktyce Jury przydzieli punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumencie
„Kryteria oceny” stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Jury ogłosi wyniki Konkursu (dalej „Werdykt”) w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez
zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, przy czym Laureaci zostaną powiadomieni o
wynikach także w drodze odrębnej wiadomości pocztą elektroniczną.
8. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
§ 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Zgłoszenie Praktyki do Konkursu w sposób opisany w § 3 jest równoznaczne z przeniesieniem przez
Uczestnika na Organizatora Konkursu majątkowych praw autorskich do zgłoszonej do Konkursu
Praktyki stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie na wszelkich nośnikach materialnych, obrazu i dźwięku,
b) zwielokrotnianie wszystkimi technikami potrzebnymi ze względu na cel dla jakiego Organizator
będzie korzystać z Praktyki, w tym techniką drukarską, reprograficzną, optyczną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową, video,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie,
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f) wyświetlanie,
g) wystawianie,
h) publiczne udostępnianie Praktyki w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem Internetu), a także poprzez sieć
komunikacji indywidualnej,
i) najem,
j) dzierżawa,
k) użyczenie,
l) odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
m) równoczesne i integralne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie Praktyki przez inną organizację
radiową lub telewizyjną,
n) wykorzystanie całości lub fragmentu Praktyki, zarówno w formie oryginalnej jak i formie
opracowania.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich przez Uczestnika następuje nieodpłatnie z chwilą
dokonania zgłoszenia do Konkursu stosownie do postanowień § 3 Regulaminu.
Autorzy zwycięskich projektów zgadzają się na wykorzystanie ich zgłoszonego scenariusza do celów
promocyjnych Konkursu, projektu „Entuzjaści edukacji” realizowanego przez IBE oraz samego
Organizatora.
Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z
opracowania Praktyki lub jej części, w kraju i za granicą przez czas nieograniczony, bez względu na
ilość odtworzeń i skalę wykorzystywania oraz bez względu na ich rozpowszechnienie bądź
nieprzystąpienie do ich rozpowszechnienia.
Wraz ze zgłoszeniem Praktyki do Konkursu zgodnie z postanowieniami § 3 Uczestnik udziela
Organizatorowi prawo do przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej na osobę lub osoby
trzecie w całości lub w części bądź do udzielenia licencji w ich zakresie jak również Uczestnik
zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu do Praktyki osobistych praw autorskich
polegających na prawie do nienaruszalności Praktyki i jej formy, prawie decydowanie o pierwszym
udostępnieniu Praktyki oraz nadzoru nad sposobem korzystania z Praktyki.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników jakichkolwiek praw osób
trzecich w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do Praktyki w sposób i zakresie
opisanym w niniejszym Regulaminie.
W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić
Organizatora i Sekretariat Konkursu z odpowiedzialności z tytułu roszczeń zgłaszanych przez osoby
trzecie lub pokryć roszczenia kierowane wobec Organizatora i Sekretariatu Konkursu, jak również
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów spowodowanych wysunięciem roszczeń wobec
Organizatora lub Sekretariatu Konkursu.
W wypadku korzystania przez Organizatora z Praktyki w ramach uprawnień, o których mowa w ust. 1–
5, Organizator zobowiązany jest do każdorazowego wskazywania Uczestnika będącego autorem
danej Praktyki.

§ 8. KONTAKT
1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Organizatora: eduentuzjasci.pl/konkursldh
2. Odpowiedzi na pytania związane z Konkursem lub Regulaminem udziela Sekretariat Konkursu.
Pytania można kierować na adres mailowy: konkurs_ldh@ibe.edu.pl
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§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu w sposób opisany w § 3 równoznaczne jest z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie
udostępniany na żądanie. Regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie
eduentuzjasci.pl/konkursldh.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w
wypadku, gdy wymagać tego będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator
zawiadomi o zmianie regulaminu poprzez ogłoszenie jego zmienionej treści na stronie internetowej
Organizatora tj. eduentuzjasci.pl/konkursldh. Zmieniony regulamin obowiązuje od chwili jego
ogłoszenia w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym.
3. Wszelkie ewentualne spory prawne powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a w
szczególności wszelkie spory dotyczące lub związane z prawami autorskimi do utworów zgłoszonych
do Konkursu, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatrora i
Sekretariat Konkursu danych osobowych Uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnicy mają prawo dostępu i
wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także
żądania ich usunięcia w wypadkach przewidzianych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie eduentuzjasci.pl/konkursldh i
obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy
zgłoszeniowych Konkursu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Kryteria oceny prac nadesłanych na konkurs „Lekcja dobrej historii”
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