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ZASADY dotyczące Wyjątkowych/Wyróżniających Inicjatyw Edukacyjnych
dla Doliny Baryczy w roku szkolnym 2018/2019
Zasady określają warunki jakie muszą spełnić inicjatywy o zasięgu regionalnym zwane dalej Wyjątkowe
Inicjatywy Edukacyjne w Dolinie Baryczy (WIE) – będących podstawą do opracowania corocznego
harmonogramu regionalnych działań edukacyjnych dla Doliny Baryczy.
Harmonogram WIE przyjmowany jest co roku przez Społeczna Radę na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy i jest
podstawą monitoringu aktywności w realizacji Programu Edukacja dla Doliny Baryczy.
Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne dla Doliny Barycz (WIE) – to działania wpisujące się w cele Programu
Edukacja dla Doliny Baryczy, dotyczące edukacji regionalnej i przyrodniczej, mające różnorodną formę (m.in.
konkursy, festiwale, przeglądy), realizowane /organizowane przez podmioty (placówki oświatowe jak i podmioty
edukacji pozaszkolnej) należące do Programu Edukacja dla Doliny Baryczy, z wykorzystaniem regionalnych
pomocy edukacyjnych i/lub serwisu edukacja.barycz.pl
Koordynator WIE – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu
Celem WIE w Dolinie Baryczy jest identyfikacja i promocja najciekawszych inicjatyw edukacyjnych
wpisujących się w założenia PROGRAMU Edukacja dla Doliny Baryczy, w szczególności w realizację celów
przekrojowych Programu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Kształtowanie świadomości i wzrost wiedzy o obszarze Doliny Baryczy (DB)
Promocja walorów obszaru DB wśród turystów, mieszkańców
Wzmocnienie tożsamości lokalnej
Inicjowanie interdyscyplinarnego charakter edukacji dla obszaru DB
Wspieranie innowacyjnych, kreatywnych oraz systemowych rozwiązań na rzecz edukacji o obszarze DB
Współpraca trójsektorowa(podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych ) na rzecz edukacji

Ogólne zasady, które powinny być spełnione przez inicjatywy WIE
1.

2.
3.
4.
5.

zasięg terytorialny: obejmuje co najmniej 3 gmin regionu Doliny Baryczy (Cieszków, Krośnice, Milicz,
Odolanów Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród). Może być większy niż Dolina Baryczy. Preferowane
inicjatywy obejmujące gminy z dwóch różnych województw (dolnośląskie, wielkopolskie)
organizator: podmioty realizujące Program Edukacja dla Doliny Baryczy tj. placówki oświatowe lub
podmioty edukacji pozaszkolnej, wspólne działania kilku podmiotów – wówczas należy wskazać lidera
odbiorcy: placówki obejmujące co najmniej jeden poziom nauczania z następujących grup wiekowych:
przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VIII, gimnazjum, ponadgimnazjalne, dorośli
czas trwania: rok szkolny 2018/2019. Przy czym etap oceny prac konkursowych powinien zamknąć się do
połowy kwietnia 2019, organizacja finału do końca czerwca 2019.
wykorzystanie serwisu edukacja.barycz.pl jako narzędzia do realizacji działań WIE . Wykorzystanie
narzędzi powinno mieć formę:
a) opisania inicjatywy edukacyjnej poprzez umieszczenie zasobu w serwisie, z dopiskiem w tytule WIE ….
rok odbycia się inicjatywy: WIE 2019/tytuł pracy/ nazwa inicjatywy
Zasób składa się z tytułu, zdjęć, krótkiego opisu - zgodnie z wytycznymi do regulaminu WIE oraz
regulaminu organizatora. Szczegółowa Instrukcja zamieszczania zasobów WIE znajduje się w serwisie.
b) zaproszenia do udziału w konkursie – umieszczenie w zasobie „zapraszamy na…”
c) udostępnienie prac z etapu lub prac finałowych zgodnie z regulaminem konkursu (max . trzy najlepsze
prace z danej szkoły): m.in.: filmy, nagrania jako załączniki z kanału youtuba; zdjęcia, pliki, linki,
prezentacje - bezpośrednio jako załączniki serwisu; ścieżki – wykorzystywany generator serwisu
ścieżki; inne generatory serwisu – krzyżówki, puzzle, gra planszowa lub
wykorzystanie nowoczesnych technologii np. narzędzi googlowych, (w razie formuły, w której nie
sposób jest umieścić prac w serwisie, np. konkursy wiedzowe, propozycja powinna być opisana w
regulaminie- formuła alternatywna do rozważenia na etapie przedstawiania propozycji regulaminu
koordynatorowi)
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6.

d) oceny/sprawdzanie prac przez wyznaczoną komisję. Sprawdzanie prac udostępnionych za pomocą
linków lub plików w serwisie. Ocena wg opisu w regulaminie inicjatywy.
e) opracowanie relacji z przebiegu konkursu oraz prac nagrodzonych
promocja i prezentacje najlepszych prac w ramach corocznego Forum Edukacyjnego

Zadania związane z zatwierdzeniem inicjatyw edukacyjnych WIE dla Doliny Baryczy
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Koordynator - opublikowanie zasad inicjatyw edukacyjnych WIE każdego roku
Organizator - zgłoszenie inicjatywy edukacyjnej i regulaminu na adres edukacja@nasza.barycz.pl
zgodnie z wytycznymi do opracowania regulaminu (patrz poniżej), możliwość konsultacji z
koordynatorem pomysłu i opisu inicjatywy edukacyjnej
Koordynator zebranie zgłoszeń organizatorów, weryfikacja formalna i merytoryczna wraz
z ewentualnymi uzupełnianiami. Opracowanie propozycji do harmonogramu WIE.
Społeczna Radę na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy - zatwierdzenie harmonogramu WIE
Koordynator - ogłoszenie w serwisie edukacji harmonogramu WIE wraz z datą realizacji
Organizator – wypełnienie dalszych obowiązków organizatora (patrz poniżej)
Koordynator – wypełnienie dalszych obowiązków koordynatora (patrz poniżej)

Obowiązki organizatora (od pomysłu przez realizację do podsumowania)
• opracowanie regulaminu inicjatywy zgodnie z wytycznymi i wysłanie zgłoszenia na adres
edukacja@nasza.barycz.pl ,
• opis działania w zakładce baza wiedzy/WIE serwisu,
• organizacja inicjatywy - nabór uczestników
• potwierdzenie spełnienia zasad WIE w tym zasięgu terytorialnego ( po rekrutacji uczestników
inicjatywy)
• Ustalenie składu komisji konkursowej,
• organizacja inicjatywy edukacyjnej – weryfikacja i wybór prac finałowych- max 3 z każdej placówki
uczestniczącej w działaniu i dopuszczenie prac do serwisu)
• podsumowanie wyników,
• opisanie relacji w serwisie.
Obowiązki koordynatora
• Opracowanie wytycznych do regulaminu WIE
• identyfikacja Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych w tym weryfikacja zgłoszeń pod kątem
merytorycznym i formalnym,
• opieka merytoryczna i konsultacja
• przygotowanie harmonogramu WIE, opieka administracyjna serwisu edukacyjnego (pomoc w
obsłudze)
• promocja najciekawszych prac, ich autorów i opiekunów na portalu edukacyjnym
• organizacja Forum Edukacyjnego, na którym zostaną zaprezentowane najlepsze prace i wręczone
nagrody dla laureatów
• wsparcie nagród (w miarę posiadanych środków)
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Wytyczne do opracowania REGULAMINU inicjatyw edukacyjnych w ramach WYJATKOWYCH
INICJATYW EDUKACYJNYCH ( WIE) w Dolinie Baryczy w roku szkolnym 2018/2019
lp

Wytyczne

1.

Tytuł i nr edycji przedsięwzięcia
(konkursu, festiwalu, przeglądu
itp. o zasięgu regionalnym)
Partnerzy i sponsorzy
wspierający

2.
3.

Cele inicjatywy edukacyjnej
Planowane terminy :
a) ogłoszenia
b) naboru
uczestników
c)
pracy komisji
d) Podsumowania
wyników
e) Organizacji finału
UWAGA! Okres podsumowania
wyników powinien się zamknąć
w harmonogramie inicjatywy do
połowy maja.

4.

5.
6.
7.

Zasięg działania (podanie z
jakich gmin będą uczestnicy).
Zasięg co najmniej 3 gmin
regionu DB w tym zalecane
gminy z woj. dolnośląskiego i
wielkopolskiego.
UWAGA! Po okresie rekrutacji,
organizator jest zobowiązany
potwierdzić udział placówek w
inicjatywie z co najmniej 3 gmin
Doliny Baryczy. Jeżeli zasięg
będzie mniejszy – inicjatywa
zostanie wykreślona z
harmonogramu WIE.
Odbiorcy - do kogo skierowane
jest działanie (poziomy
nauczania, grupy wiekowe)
Opis przebiegu (np. etapy,
forma, terminy, osoby
odpowiedzialne za organizacje)
Prace konkursowe (np. film długość trwania, jakość ,
prezentacja- program, ilość
slajdów, quiz itp.) Wybór prac
finałowych- max 3 z każdej
placówki uczestniczącej w
działaniu) zamieszczenie prac
do oceny w serwisie
www.edukacja.barycz.pl

Do uzupełnienia przez organizatora (placówka szkolna lub ośrodek
pozaszkolny uczestniczący w PROGRAMIE i działający na terenie
Doliny Baryczy)
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8.

Informacje dla uczestników
(np. wytyczne dotyczące opisu
prac konkursowych, literatury,
dodatkowych wymagań itp.)

9.

Propozycje kategorii i ilości
laureatów (np. I,II, III miejscenagrody indywidualne,
zbiorowe)
Komisja konkursowa –
propozycje składu powoływana w uzgodnieniu z
koordynatorem Stowarzyszenie Partnerstwo dla
Doliny Baryczy (uzgadnianie
propozycji kryteriów oceny,
składu komisji z
uwzględnieniem specjalistów,
partnerów i sponsorów),
propozycja sposobu oceny prac
(elektronicznie, tradycyjnie
poprzez spotkanie komisji, w
inny sposób)
Promocja (np. informacja o
inicjatywie, gdzie zostaną
zamieszczone prace laureatów,
itp.)

10.

11.

UWAGA!
Koordynator weryfikuje zgłoszenia pod kątem merytorycznym i formalnym. Zasady przystąpienia
do WIE powinny być spełnione zarówno na etapie zgłaszania jak i realizacji inicjatywy (istnieje
możliwość usunięcia zasobu z WIE w sytuacji stwierdzenia, iż inicjatywa nie spełnia któregoś
z kryteriów np. zasięgu terytorialnego itp.)

