Projekt „Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć
terenowych i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową z geografii w szkole
podstawowej” finansowany z Funduszy Europejskich PO WER, realizowany przez Wydział Geografii
zasb
i Studiów Regionalnych UW

Regulamin rekrutacji do Projektu
„Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć
terenowych i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową
z geografii w szkole podstawowej”
1. Adresatem ogłoszenia o rekrutacji do Projektu pt. „Zobaczyć świat oczami geografa.
Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć terenowych i kameralnych dla
uczniów realizujących podstawę programową z geografii w szkole podstawowej” są szkoły
podstawowe (klasy VII-VIII), zlokalizowane w woj. mazowieckim.
2. Każda szkoła, zainteresowana udziałem w Projekcie, prześle w terminie określonym w pkt. 6
niniejszego Regulaminu, wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. 2. Ogłoszenia o rekrutacji).
3. Wypełniając formularz, szkoła zadeklaruje udział w Projekcie 24-osobowej grupy uczniów,
wskazując konkretną klasę lub klasy lub organizując we własnym zakresie nabór do grupy
uczestniczącej w Projekcie. W przypadku zakwalifikowania do Projektu, szkoła przed
podpisaniem umowy prześle listę Uczestników wraz z oświadczeniami zgody
rodziców/opiekunów prawnych. Szkoła prześle także informację o liczbie uczniów
z niepełnosprawnościami i ich dysfunkcjach, tak by Organizatorzy warsztatów mogli
przystosować zajęcia do potrzeb niepełnosprawnych Uczniów.
4. Za zgłoszenie spełniające wymogi Projektu uważa się zgłoszenie dokonane na specjalnie
opracowanym w tym celu formularzu zgłoszeniowym (zał.2), zawierające wypełnione
wszystkie rubryki zgodnie z oczekiwaną treścią, opatrzone wymaganymi podpisami
i pieczęciami i przesłane drogą elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu
najpóźniej w dniu 4 stycznia 2019 r. Zgłoszenia, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i za
jego zgodą (wyrażoną poprzez podpis i pieczęć szkoły na formularzu zgłoszeniowym),
dokonuje Nauczyciel Geografii.
5. Przesyłając zgłoszenie szkoła deklaruje, że w przypadku zakwalifikowania do Projektu
przygotuje listę 24 uczniów (oraz listę rezerwową złożoną z 5 uczniów), spełniających kryteria
określone w Projekcie, którzy wezmą udział w Projekcie, i prześle Organizatorowi
warsztatów listę uczestników warsztatów przed podpisaniem umowy z Uniwersytetem
Warszawskim, regulującej warunki udziału w Projekcie.
6. Zgłoszenia będą przyjmowane na skrzynkę e-mailową: swiatgeografa.wgsr@uw.edu.pl,
w dniach 18.12.2018 r. – 04.01.2019 r.
7. Pod adresem e-mailowym: swiatgeografa.wgsr@uw.edu.pl w okresie rekrutacji, tj. w dniach
18.12.2018 r. – 04.01.2019 r., pracownicy WGSR odpowiedzialni za kontakty ze szkołami
będą odpowiadać na ew. pytania związane z uczestniczeniem w Projekcie.
8. Nadesłane zgłoszenia oceni Komisja ds. rekrutacji (4 członków), w skład której wejdą:
Kierownik Projektu, Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie,
Prodziekan WGSR ds. finansowych i naukowych oraz dydaktyk geografii z WGSR.
9. W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
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Aktywność szkoły w środowisku lokalnym - szkoła wskaże, w jaki sposób aktywizuje
uczniów do działania na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego –
w kontekście celów zrównoważonego rozwoju (maks. 10 pkt).
• Znajomość problemów przyrodnicznych i społecznych występujących w środowisku
lokalnym – szkoła wskaże 5 podstawowych problemów przyrodniczych i społecznoekonomicznych w ich otoczeniu i uzasadni, dlaczego są one lokalnie istotne (zadanie
do wspólnego przygotowania przez uczniów i nauczycieli) (maks. 10 pkt).
• Dla zachowania równości szans Uczniów z terenów wiejskich i miejskich, w Projekcie
założono, że w warsztatach weźmie udział równa liczba szkół wiejskich (pięć) i szkół
miejskich (pięć).
Każdy z 4 członków komisji konkursowej będzie mógł przyznać każdemu zgłoszeniu
maksymalnie 20 punktów (maksymalnie 10 puntków za każde zadanie). Łącznie każde
zgłoszenie może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
Na podstawie przyznanych punktów, Komisja ds. rekrutacji przygotuje dwie listy rankingowe,
obejmujące szkoły wiejskie (pierwsza lista) oraz szkoły miejskie (druga lista), zakwalifikowane
do uczestnictwa w Projekcie. Komisja przygotuje także dwie listy rezerwowe, umieszczając na
niej po 5 szkół (odpowiednio wiejskich i miejskich).
Szkoły, które uzyskają w rekrutacji liczbę punktów w ocenie rekrutacyjnej, zapewniającą
przyznanie im miejsca 1-5 na listach rankingowych, oraz szkoły z listy rezerwowych, zostaną
drogą mailową poinformowane w dniu 9 stycznia 2019 r. o zakwalifikowaniu do Projektu.
Informacja zostanie przesłana na adres e-mail sekretariatu szkoły, podany podczas rekrutacji
w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki rekrutacji zostaną także podane na stronie
internetowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
W przypadku rezygnacji szkoły zakwalifikowanej do Projektu, na jej miejsce wejdzie szkoła
z listy rezerwowej, która spośród szkół pozostających na liście rezerwowej ma największą
liczbą przyznanych punktów.
Po zakończeniu rekrutacji zostaną uzgodnione optymalne terminy realizacji warsztatów.
•
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Informacje uzupełniające
a. W Projekcie przewiduje się realizację 10 warsztatów, z czego: cztery warsztaty w okresie
kwiecień-czerwiec 2019 r., dwa warsztaty w okresie wrzesień-październik 2019 r. i dwa
warsztaty w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. Każda ze szkół deklaruje udział w jednym
warsztacie, wskazując preferowany termin. Ostateczne ustalenie terminu nastąpi po
zakwalifikowaniu szkoły do Projektu, przy czym termin ten może odbiegać od sezonu
wskazanego jako preferowany przez szkołę. Dokładne daty warsztatów zostaną ustalone
w porozumieniu ze szkołami nie później niż 2 tygodnie przed rozczęciem warsztatów.
b. Szkoła po zakwalifikowaniu do Projektu poinformuje, czy w zgłaszanej grupie są osoby
niepełnosprawne i w razie potrzeby przekaże informacje, na czym polegają ich dysfukcje (aby
realizatorzy Projektu mogli tak zaprojektować zajęcia, by osoby niepełnosprawne mogły w
pełni z nich skorzystać; w tym celu ze strony Organizatora zostaną podjęte działania
minimalizujące występujące bariery).
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