XI edycja ogólnopolskiego konkursu

Otwartość na Innego – źródło wzbogacających doświadczeń
Na globie ziemskim żyje do 7000 grup etnicznych i narodowych, a ludzie
porozumiewają się aż w 6000 języków. Świat człowieka jest światem zróżnicowań. W
dzisiejszej zmieniającej się rzeczywistości, kształtowanej przez migracje, różnorodność staje
się coraz bardziej widoczna, a kontakty z Innym bliskim (mieszkańcem naszego miasta,
regionu, kraju) i dalekim (przedstawicielem innych państw, kontynentów) wpisują się w naszą
codzienną egzystencję.
Różnorodności doświadczamy codziennie: w klasie, na ulicy, boisku czy przebywając
na wakacjach (zarówno w sąsiadujących, jak i odległych krajach). Różnorodność, która ma
wiele odcieni, może nas łączyć poprzez dialog, który umożliwia wymianę wartości i duchowe
wzbogacanie. Fakt, iż różnimy się wyglądem, pochodzimy z różnych zakątków świata, mamy
odmienne zdania na dany temat oraz reprezentujemy odmienne systemy wartości, może
stanowić przestrzeń dialogu, źródło wzbogacające osobowość.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy intensyfikację migracji do Polski. W
polskich przedszkolach i szkołach znacznie wzrosła liczba uczniów z doświadczeniem
migracji, pochodzących głównie ze Wschodu (Białoruś, Ukraina). Są to osoby zarówno z
rodzin migrantów ekonomicznych, jak i przymusowych. Poza tym, od pewnego czasu
jesteśmy świadkami kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. Od momentu
agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybywają osoby uciekające przed wojną. Zmiana
specyfiki migracji stawia przed placówkami edukacyjnymi szereg nowych wyzwań (tj. praca
z grupą zróżnicowaną kulturowo, wzmacnianie procesu integracji uczniowskiej, itd.).
Szczególnie ważnym zadaniem, które stoi przed edukacją jest uwrażliwianie dzieci i
młodzieży na sytuację oraz odmienność osób doświadczających migracji.
Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, idei dialogu
oraz poznawania odmiennych kultur, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie,
dzięki któremu uczniowie za pomocą różnych form ekspresji artystycznej ukażą ścieżki
budowania pozytywnych interakcji z Innymi oraz ich wspierania. Zaprezentują to, w jaki
sposób interakcje z Innymi, bez względu na kraj pochodzenia, przynależność narodową,
etniczną i religijną, mogą rozwijać wrażliwość na odmienność, uczyć zachowań
prospołecznych oraz stanowić źródło wzbogacających relacji.
Organizatorki,

Regulamin
XI edycji ogólnopolskiego konkursu literacko-plastyczno-fotograficznego
pod tytułem:

Otwartość na Innego – źródło wzbogacających doświadczeń

1. Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2017,
poz. 1580)
2. Organizatorzy/współorganizatorzy:
Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu
w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Fundacja Otwartej Edukacji
3. Cele konkursu:
• podjęcie refleksji na temat wzbogacającej roli Innego w życiu dzieci i młodzieży oraz
ich rodziców/opiekunów;
• podjęcie namysłu na temat możliwości wspierania Innego (w toku edukacji formalnej
oraz poza przedszkolem i szkołą);
• rozwijanie świadomości różnych sposobów prowadzenia dialogu międzykulturowego;
• kształtowanie umiejętności jednoczesnego poszanowania własnej tradycji i kultury
oraz innych kultur i tradycji;
• kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową;
• rozwijanie twórczej aktywności uczniów;
• integracja uczniów przynależących do różnych grup narodowych, etnicznych i
religijnych (w tym dzieci ze środowiska przymusowych migrantów);
• integracja środowiska nauczycieli i rodziców/opiekunów wokół problemów
związanych z kształtowaniem otwartych, obywatelskich postaw.
4. Zasady konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół
podstawowych. Prace mogą dotyczyć następujących kategorii:
• plastyczna – dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych klas I –
IV

• literacka – uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII
• fotograficzna – uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII
Szczegółowe informacje dotyczące:
a) kategorii plastycznej:
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie kl. I –
IV szkół podstawowych;
- warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednej pracy w dowolnie wybranej technice
plastycznej związanej z tematyką konkursu;
- proponujemy, aby prace konkursowe były efektem zajęć edukacyjnych związanych z
problematyką konkursu przeprowadzonych przez nauczycieli i/lub rozmów z rodzicami;
- każdy uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnika konkursu, którą należy
dołączyć do pracy. Formularz dostępny jest na stronach internetowych organizatorów:
noe.uwb.edu.pl, www.sp26.bialystok.pl, otwartaedukacja.org.pl.
- prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku lub
wysłać pocztą do dnia 3 czerwca 2022 r. (ul. Radzymińska 11, 15 – 863 Białystok);
- komisja powołana przez organizatorów wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody. Zwycięzcy o
wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do 7 czerwca 2022 r. Wręczenie
dyplomów i nagród zwycięzcom oraz podziękowań opiekunom za przygotowanie do
konkursów nastąpi 9 czerwca 2022 r. podczas uroczystości związanych z obchodami
Światowego Dnia Uchodźcy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku. W ich trakcie
odbędzie się m.in. prezentacja projektu „Siła społeczności tkwi w różnorodności”, który
realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach w ramach Funduszy EOG.
- prace uczniów przechodzą na własność organizatorów.
b) kategorii literackiej:
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych;
- warunkiem uczestnictwa jest napisanie utworu literackiego (np. listu, artykułu, kartki z
pamiętnika, opowiadania, wiersza) związanego z tematyką konkursu;
- proponujemy, aby prace konkursowe były efektem zajęć edukacyjnych związanych z
problematyką konkursu przeprowadzonych przez nauczycieli i/lub rozmów z rodzicami.
- każdy uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnika konkursu, którą należy
dołączyć do pracy. Formularz dostępny jest na stronach internetowych organizatorów:
noe.uwb.edu.pl, www.sp26.bialystok.pl, otwartaedukacja.org.pl.
- prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku lub
wysłać pocztą do dnia 3 czerwca 2022 r. (ul. Radzymińska 11, 15 – 863 Białystok);
- komisja powołana przez organizatorów wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody. Zwycięzcy o
wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do 7 czerwca 2022 r. Wręczenie
dyplomów i nagród zwycięzcom oraz podziękowań opiekunom za przygotowanie do
konkursów nastąpi 9 czerwca 2022 r. podczas uroczystości związanych z obchodami
Światowego Dnia Uchodźcy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku. W ich trakcie
odbędzie się m.in. prezentacja projektu „Siła społeczności tkwi w różnorodności”, który
realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach w ramach Funduszy EOG.
- prace uczniów przechodzą na własność organizatorów.
c) kategorii fotograficznej:
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych;
- warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednego lub dwóch zdjęć (wymiary 15x21)
związanych z tematyką konkursu. Zdjęcia należy opatrzyć opisem;
- proponujemy, aby prace konkursowe były efektem zajęć edukacyjnych związanych z
problematyką konkursu przeprowadzonych przez nauczycieli i/lub rozmów z rodzicami;

- każdy uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnika konkursu, którą należy
dołączyć do pracy. Formularz dostępny jest na stronach internetowych organizatorów:
noe.uwb.edu.pl, www.sp26.bialystok.pl, otwartaedukacja.org.pl.
- zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku lub
wysłać pocztą do dnia 3 czerwca 2022 r. (ul. Radzymińska 11, 15 – 863 Białystok);
- komisja powołana przez organizatorów wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody. Zwycięzcy o
wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do 7 czerwca 2022 r. Wręczenie
dyplomów i nagród zwycięzcom oraz podziękowań opiekunom za przygotowanie do
konkursów nastąpi 9 czerwca 2022 r. podczas uroczystości związanych z obchodami
Światowego Dnia Uchodźcy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku. W ich trakcie
odbędzie się m.in. prezentacja projektu „Siła społeczności tkwi w różnorodności”, który
realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach w ramach Funduszy EOG.
- zdjęcia uczniów przechodzą na własność organizatorów.
5. Postanowienia końcowe:
- regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronach www.sp26.bialystok.pl,
noe.uwb.edu.pl, otwartaedukacja.org.pl.
- osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane;
- dane osobowe dziecka oraz nauczyciela/rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane będą w
celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
6. Kontakt:
dr Anna Młynarczuk-Sokołowska, Uniwersytet w Białymstoku, a.mlynarczuksokolowska@uwb.edu.pl
dr Katarzyna Szostak-Król, Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku, kaszost@tlen.pl

Załącznik 1.
Karta uczestnika XI edycji ogólnopolskiego konkursu

Otwartość na Innego – źródło wzbogacających doświadczeń

1. Imię i nazwisko ucznia:
2. Wiek:
3. Nazwa szkoły:
4. Adres szkoły:
5. Telefon szkoły:
6. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu:

……………………...................

podpis rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………..

podpis nauczyciela

………………………………………….
miejscowość, data

Załącznik nr 2.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych niezbędnych do udziału w
ogólnopolskim konkursie „Różnorodność przestrzenią dialogu”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
•

•
•

•
•

•

•

•

administratorem danych osobowych dziecka oraz danych osobowych nauczyciela jest
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica, ul. Radzymińska 11, 15-863
Białystok, Tel.:+48 85 652 16 05, sp26@um.bialystok.
kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 570 667 750, email: mail@dpo.bialystok.pl
dane osobowe dziecka i nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania
konkursu w siedzibie szkoły, a wizerunek dziecka, nauczyciela, opiekuna/rodzica na
potrzeby promocji konkursu w mediach społecznościowych na stronie organizatora
konkursu i współorganizatorów (strony: www.sp26.bialystok.pl, noe.uwb.edu.pl,
otwartaedukacja.org.pl) oraz w mediach społecznościowych (facebook). Podstawa
prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych).
odbiorcą danych osobowych dziecka oraz nauczyciela będą dzieci, rodzice, inni
uczestnicy i goście szkoły;
dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz dane osobowe
nauczyciela/rodzica/opiekuna prawnego – imię i nazwisko zawarte w karcie
zgłoszenia oraz listy pomocnicze będą przechowywane do 24 czerwca 2022 r.
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub własnych (nauczyciela)
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r.;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo
zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na
przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie
internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

Załącznik nr 2.

Zgoda rodzica/opiekuna dotycząca przetwarzania danych niezbędnych do udziału w
ogólnopolskim konkursie „Różnorodność przestrzenią dialogu”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek,
grupa/klasa, przedszkole/szkoła) w celu organizacji konkursu „Różnorodność przestrzenią
dialogu” przez Szkołę Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz
imprezy podsumowującej (tj. przygotowanie list uczestników, wydruku dyplomów).
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka (imię i nazwisko,
wiek, grupa/klasa, przedszkole/szkoła) oraz mojego (nauczyciela, rodzica/opiekuna) przez
Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Białymstoku w celu promocji konkursu
na stronie
internetowej
organizatora
www.sp26.bialystok.pl,
współorganizatorów
noe.uwb.edu.pl, otwartaedukacja.org.pl oraz w mediach społecznościowych (facebook).
Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę
przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.
*niepotrzebne skreślić

…………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

