
 

REGULAMIN PROGRAMU „Nasz Świat”

1. Program „Nasz Świat” jest realizowany przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka w 
partnerstwie z Fundacją Orange.

2. Celem  Programu  jest  wsparcie  młodzieży  oraz  pedagogów  w  rozwijaniu  zainteresowań 
edukacja globalną.

3. Program  jest  skierowany  do  uczniów  III  klas  szkół  gimnazjalnych,  I-II  klas  szkół  
ponadgimnazjalnych oraz pedagogów.

4. Projekt  przewiduje  pięć  spotkań  on-line,  odbywających  się  w  formie  videokonferencji 
moderowanych przez eksperta prowadzącego warsztaty oraz jednego spotkania stacjonarnego. 
Warsztaty on-line przeznaczone są dla uczniów; spotkanie stacjonarne zarówno dla uczniów, jak i 
pedagogów.

5. Spotkania on-line będą odbywały się we środy raz na 2 tygodnie, według harmonogramu: 2X,  
16.X,  30.X,  13.XI,  27.XI.  Spotkanie  podsumowujące  projekt  odbędzie  się  w  Warszawie  14-15 
grudnia. 

6. W  czasie  spotkań  zdalnych  (videokonferencji)  uczniowie  będą  korzystali  z  Pracowni  Orange 
(mapa  lokalizacji:   http://pracownieorange.pl/),  uczestnicy  w  ramach  jednej  Pracowni  będą 
tworzyli 2-3 osobowe zespoły. 

7. Decyzja  o  zakwalifikowaniu  do  programu  jest  podejmowana  na  podstawie  wypełnionego 
kwestionariusza.  W  skład  Komisji  Rekrutacyjnej  wchodzą:  prowadzący  zajęcia,  przedstawiciel 
Fundacji Orange oraz przedstawiciel Fundacji Geremka. 

8. Aby  zakwalifikować  się  do  udziału  w  programie,  uczeń  powinien  w  terminie  przedstawić 
następujące dokumenty:
 wypełniony kwestionariusz,

 oświadczenie rodziców, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w programie,

 oświadczenie rodziców, że dziecko jest ubezpieczone.

9. Pedagog  (może  to  być  Koordynator  Pracowni  lub  nauczyciel)  biorący  udział  w  projekcie  jest 
odpowiedzialny za zespół z którym przyjeżdża na spotkanie stacjonarne do Warszawy, zarówno w 
czasie podróży, jak i podczas pobytu w Warszawie. Przed przyjazdem na spotkanie stacjonarne, 
pedagog  powinien  przedstawić  podpisane  oświadczenie,  według  wzoru  dostarczonego  przez 
organizatorów, że akceptuje w/w zasady.

10. Termin składania zgłoszeń mija 22 września 2013 r. Dokumenty można przesłać mailem (wersja 
zeskanowana z ręcznym podpisem) lub pocztą.

11. Wyniki  rekrutacji  do programu podane będą na stronie  www.geremek.pl w dniu 27 września 
2013.

12. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

13. Uczniowie uczestniczący w Programie zobowiązują się uczestniczyć we wszystkich warsztatach. 
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