REGULAMIN OCENY PROJEKTÓW UCZNIOWSKICH W PROJEKCIE
„ESZKOŁA - MOJA WIELKOPOLSKA”
1.
Niniejszy Regulamin obowiązuje w III Edycji Projektu „eSzkoła-Moja Wielkopolska”
realizowanej w latach 2013/2014.
2.

Opublikowane przez zespoły uczniowskie projekty będą podlegać następującej ocenie:
a) Ocenie Formalnej
• Ocenie Formalnej zostaną poddane wszystkie projekty uczniowskie (210 projektów ze
szkół gimnazjalnych i 105 projektów ze szkół licealnych).
• Projekty, które będą spełniać wymagania formalne zostaną poddane ocenie
społecznościowej (patrz pkt 2. b) niniejszego regulaminu).
• Przez wymagania formalne rozumiemy obowiązkowe etapy projektu wypełnione w EPU
i opublikowane na stronie projektu w WebKameleonie:
o karta „O projekcie” (moduł 1-3),
o karta „Etapy realizacji”
 moduł: „Inicjacja projektu”
• określenie obszaru problemowego,
• wybór tematu projektu,
• uzasadnienie wyboru tematu,
• o regionie,
 moduł: „Planowanie projektu”
• zdefiniowanie głównego celu projektu
• zdefiniowanie szczegółowych celów projektu,
• dekompozycja celów projektu do zadań,
• przydział zadań członkom zespołu projektowego,
• ustalenie harmonogramu realizacji projektu,
• analiza ryzyka,
 moduł: „Realizacja i kontrola realizacji projektu”
• dodanie pytań do gry (I tura),
• dodanie pytań do gry (II tura),
 moduł: „Prezentacja projektu”
• prezentacje cząstkowe, wewnętrzne,
• prezentacje publiczne (w sieci),
 moduł: „Ocena projektu”
• ocena zespołu (samoocena),
• ocena społecznościowa [rozumiana jako ocena społeczności szkolnej
i pozaszkolnej].
• Sporządzony zostanie protokół z oceny formalnej.
• Ocena Formalna projektów III Edycji będzie prowadzona od 1 czerwca do 30 czerwca 2014
roku.

b) Ocenie Społecznościowej
• Do Oceny Społecznościowej przechodzą projekty, które spełniają kryteria formalne.
• Ocena Społecznościowa jest prowadzona poprzez kliknięcie na stronie projektu
uczniowskiego odpowiedniej gwiazdki (w skali od 1 do 5).
• Suma uzyskanej oceny podzielona przez liczbę oceniających daje w wyniku ocenę średnią
danego projektu.
• Strona internetowa projektu powinna zawierać:
 informacje rzeczowe, związane z tematem,
 czytelną i przejrzystą treść,
 oryginalną prezentację tematu,
 dołączoną dokumentację (wywiady, filmy, artykuły, relacje, zdjęcia,
prezentacje, ankiety, itp.),
 uzupełnione wszystkie zakładki na stronie projektu.
• Po dodaniu modułu oceniania projektu, nie ma możliwości jego usunięcia lub ukrycia.
• W Ocenie Społecznościowej udział może wziąć każdy internauta – dozwolone jest oddanie
jednego głosu na dany projekt z jednego numeru IP.
• Ocena Społecznościowa projektów II Edycji będzie prowadzona od 1 lipca do 31 lipca 2014
roku.
• W wyniku Oceny Społecznościowej wyłonionych zostanie 21 projektów (14 projektów ze
szkół gimnazjalnych i 7 projektów ze szkół licealnych).
c) Ocenie Eksperckiej
• Ocenie eksperckiej zostanie poddanych 21 projektów (14 projektów ze szkół gimnazjalnych
i 7 projektów ze szkół licealnych), które uzyskają najwyższe oceny społecznościowe oraz 21
projektów (14 projektów ze szkół gimnazjalnych i 7 projektów ze szkół licealnych)
wytypowanych przez UAM, UMMW i OFEK.
• Ostatecznie w wyniku oceny wyłonionych zostanie 8 projektów ze szkół gimnazjalnych
i 4 projekty ze szkół licealnych.
• W grupie 8 projektów ze szkół gimnazjalnych będzie 5 projektów wyróżnionych oraz
projekty nagrodzone I, II oraz III miejscem.
• w grupie 4 projektów ze szkół licealnych będzie jeden projekt wyróżniony oraz nagrodzone
I, II oraz III miejscem.
• W grupie eksperckiej zasiądzie 8-10 osób - kadra naukowa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
oraz przedstawiciele Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.
• Sporządzony zostanie protokół z posiedzenia oraz szczegółowa ocena projektów, które
podlegały ocenie.
• Kryteria oceny zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego regulaminu „Kryteria
oceny projektów uczniowskich”.
• Ocena Ekspercka projektów III Edycji będzie prowadzona od 1 lipca do 17 sierpnia 2014
roku.

3.

Nagrody zostaną przyznane:
•
•

8 najlepszym zespołom (uczniom i opiekunowi) z Gimnazjów – wybranym przez Ekspertów.
4 najlepszym zespołom (uczniom i opiekunowi) z Liceów Ogólnokształcących – wybranym
przez Ekspertów.

4.
Wyniki oceny projektów zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej III Edycji
Projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”.
5.
Nad prawidłowym przebiegiem oceny projektów czuwać będzie Sąd Konkursowy. Nie
przewiduje się możliwości odwoływania od oceny projektów.
6.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

