FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do nagrody
LEGO® Education Teacher Award, Polska
Nagroda LEGO® Education Teacher Award ma na celu wyrażenie uznania dla nauczycieli
stosujących innowacyjne metody nauczania, którzy używają klocków LEGO, aby wspierać
przyswajanie wiedzy przez uczniów. Wybrani uczestnicy otrzymują zaproszenie
do zaprezentowania swojej pracy podczas LEGO Education Symposium 2018,
które odbędzie się w Bostonie w Stanach Zjednoczonych (5–7 czerwca).
Zgłoszenia zostaną ocenione według następujących kryteriów:
• innowacyjne praktyki nauczania;
• zaangażowanie w nauczanie i możliwość wniesienia trwałego wkładu do lokalnej
społeczności nauczycielskiej;
• potencjał i jakość proponowanej prezentacji na sympozjum.
Oficjalne zasady dotyczące polskiej edycji można znaleźć na stronie partnera konkursu
akcesedukacja.pl/teacher-award.

Część 1. Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Adres:
Adres e-mail:
Nr telefonu
(stacjonarny):
Nr telefonu
(komórkowy):
Za pośrednictwem którego partnera konkursu uzyskał(a) Pan(i) informacje
dotyczące nagrody LEGO Education Teacher Award?

Część 2. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia
Nazwa stanowiska:
Szkoła:
Wielkość szkoły
(liczba uczniów w przybliżeniu):

Adres szkoły:
Nr telefonu (praca):
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Część 3. Podstawowe informacje dotyczące nauczania
Jakich przedmiotów i które klasy
obecnie Pan(i) naucza?
Od ilu lat pracuje Pan(i) jako
nauczyciel?
Od ilu lat korzysta Pan(i) z produktów
LEGO® w pracy z uczniami?
Proszę podać szczegóły dotyczące swojej historii pracy w roli nauczyciela oraz innego
istotnego zatrudnienia. Proszę załączyć oddzielną stronę z powyższymi informacjami,
jeśli miejsce poniżej na tej stronie jest niewystarczające.

Szkoła/
pracodawca

Województwo/
kraj

Zakres
wieku
uczniów

Praca na
Od
pełny/niepełny (data)
etat

Do
(data)

Część 4. Główne zgłoszenie
Dokument z odpowiedziami na poniższe pytania proszę dołączyć do formularza
zgłoszeniowego (nazwa pliku wg wzoru: imię-nazwisko-miejscowość).

4.1. Abstrakt prezentacji na sympozjum
Proszę przedstawić abstrakt proponowanej prezentacji na sympozjum (maks. 200 słów).

4.2. Materiały lekcyjne i/lub zasoby edukacyjne
Proszę opisać aspekt swojego nauczania, który uważa Pan(i) za innowacyjny. Można
dołączyć przykładowy materiał, np. przykładowy arkusz pracy, plan lekcji lub zrzut
ekranu z witryny internetowej (maks. 200 słów).

4.3. Dowody realizacji innowacyjnego nauczania
Proszę podać dowód realizacji innowacyjnej praktyki nauczania, np. zdjęcie, krótki film
(maks. 2 minuty) lub skan pracy ucznia.
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4.4. Samoocena i/lub refleksja
Proszę krótko opisać, na czym polega skuteczność Pana(i) innowacyjnych praktyk
nauczania oraz jaki jest ich wpływ na naukę uczniów (maks. 200 słów).

4.5. Wkład na rzecz społeczności nauczycielskiej
Proszę zwięźle opisać swój wkład na rzecz społeczności nauczycielskiej (np. udział
w społecznościach internetowych, prezentacje podczas konferencji itp.) (maks. 200 słów).

Część 5. Załączniki
Proszę wymienić tutaj wszelkie załączniki dołączone w oddzielnych dokumentach.

1. .............................................................................................................................................................................................
(wpisz nazwę pliku z odpowiedziami na pytania z części czwartej wg wzoru: imię-nazwisko-miejscowość)

2. .............................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................................

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie na adres
LEGOeducation-Teacher-Award-Poland@LEGO.com
Wyrażam zgodę, aby moje zgłoszenie, które zawiera moje dane osobowe, zostało udostępnione
partnerom konkursu LEGO Education w kraju, w którym dokonuję zgłoszenia.

Własnoręczny podpis					Imię i nazwisko
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