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„Opowieść  trwa, historia nie kończy się nigdy…” 

A. Sapkowski 

REGULAMIN PROJEKTU 

 „Królewski storytelling”   

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału oraz zakres wsparcia uczestników realizujących projekt 

„Królewski storytelling”.  

2. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele historii oraz 

innych przedmiotów, którzy w ramach zajęć z uczniami planują wykorzystać elementy 

storytellingu do realizacji zajęć o tematyce historycznej bądź wychowania patriotycznego. 

3. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach zapewnia wsparcie merytoryczne 

w postaci szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji umożliwiających wymianę doświadczeń 

uczestników Projektu.   

4. Celem Projektu jest: 

a) popularyzacja metod storytellingu w nauczaniu oraz w kształtowaniu postaw patriotycznych 

i obywatelskich; 

b) upowszechnianie wiedzy o władczyniach i władcach Polski w nowatorskich formach 

i metodach; 

c) rozbudzenie i pogłębienie  zainteresowań historią Polski  i regionu świętokrzyskiego; 

d) aktywizacja uczniów do działań edukacyjnych; 

e) wsparcie nauczycieli w realizacji edukacji patriotycznej i obywatelskiej oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii; 

f) utworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń między nauczycielami realizującymi Projekt;  

g) wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wdrażających Projekt w placówkach na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

5. Projekt realizowany jest od października 2021 r. do maja 2022 r. 

§ 2. Słownik pojęć  

1. Wyjaśnienie słów użytych w niniejszym Regulaminie: 

a) Projekt  to: „Królewski storytelling”.   

b) Uczestnicy Projektu – nauczyciele ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

zakwalifikowani do Projektu, zobowiązani do udziału we wszystkich działaniach 

przewidzianych w Projekcie. 

c) Szkolny Zespół Projektowy, w skład którego wejdą: 

 nauczyciele – Uczestnicy Projektu wdrażający działania; 

 inni Uczestnicy Projektu – zaangażowani uczniowie. 

d) Organizator Projektu – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 

25−431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42. 
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§ 3. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) uczestniczenia w proponowanych zajęciach; 

b) wykonania zadań przygotowanych dla Uczestników; 

c) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu oraz jego ewaluacją;  

d) dostarczania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do właściwego realizowania założeń Projektu 

przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.  

§ 4. Rekrutacja do Projektu  

1. Szkoła zgłaszająca swój udział w Projekcie zobowiązuje się do: 

a) utworzenia zespołu projektowego, w skład którego wejdą: 

 nauczyciel Uczestnik Projektu; 

 inni członkowie – zaangażowani uczniowie. 

b) udziału wskazanych nauczycieli w minimum 80% zajęć organizowanych w ramach Projektu; 

c) przeprowadzenia przez nauczycieli zajęć z uczniami z wykorzystaniem elementów 

innowacyjnych metod pracy opartych na storytellingu; 

d) udziału w przynajmniej jednych konsultacjach w sieci współpracy nauczycieli koordynowanej 

przez pracowników ŚCDN; 

e) przygotowania we współpracy z uczniami pracy na temat wybranego władcy Polski w formie  

do wyboru:  trailera (1,5 min), podcastu edukacyjnego (5 min), opowieści historycznej 

w technice kamishibai (5 min), które publikowane będą na stronie internetowej Organizatora 

Projektu; 

f) udziału w konferencji podsumowującej Projekt, podczas której zostaną zaprezentowane 

wybrane projekty oraz wręczone certyfikaty dla szkół i zaświadczenia dla nauczycieli 

Uczestników Projektu. 

2. Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy indywidualny dla każdego 

nauczyciela Uczestnika Projektu w systemie obsługi szkoleń: https://scdn.pl; 

3. Zgłoszeń do Projektu należy dokonać najpóźniej do 1 października 2021 r.  

4. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie za 

pośrednictwem kontaktu podanego w formularzu zgłoszeniowym; 

 

§ 5. Etap szkoleniowy 

1. Realizowane szkolenia mają zapewnić Uczestnikom Projektu odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne, niezbędne do implementacji metod storytellingu w pracy dydaktycznej. 

2. W ramach Projektu przewidziano realizację wsparcia w następujących formach: 

a) spotkania szkoleniowe stacjonarne bądź zdalne w okresie od października 2021 r. do kwietnia 

2022 r. z następujących obszarów tematycznych: 

 Storytelling w edukacji – jak snuć opowieści historyczne? 

 Teatr kamishibai i jego adaptacje dla edukacji. 

 Technologie cyfrowe wspierające nauczanie –  tworzenie trailerów, podcastów, filmów 

i grafiki. 

 Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami, promowanie działań edukacyjnych. 

b) trzy spotkania konsultacyjne (zdalne) prowadzone  przez pracownika ŚCDN w Kielcach 

poświęcone wymianie dobrych praktyk na poziomie wdrażania metod storytellingu do 

https://scdn.pl/
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codziennej pracy z uczniami; uczestnicy projektu mogą wymieniać się dobrymi praktykami, 

scenariuszami zajęć. 

Harmonogram szkoleń zostanie podany na stronie internetowej Organizatora. 

§ 6. Warunki ukończenia Projektu 

1. Warunkiem ukończenia Projektu jest udział w przynajmniej 80% szkoleń merytorycznych, 

przynajmniej jednych konsultacjach oraz przygotowanie jednej z poniższych form, których 

bohaterem będzie wybrana władczyni bądź władca Polski:  

a) trailer (1,5 min);  

b) podcast edukacyjny (5 min);                              

c) opowieść historyczna w technice kamishibai (5 min).  

Praca powinna być przesłana w formie elektronicznej poprzez platformę Microsoft Teams. 

2. Podsumowaniem Projektu będzie prezentacja wybranych projektów – dobrych praktyk, na 

konferencji organizowanej przez ŚCDN. 

3. Uczestnicy Projektu otrzymują: 

a) certyfikat dla szkoły – poświadczający udział w projekcie „Królewski storytelling”;   

b) imienne zaświadczenia dla nauczycieli biorących udział w Projekcie. 

§ 7. Pozostałe informacje 

1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zobowiązuje się do: 

a) organizacji nieodpłatnych form doskonalenia realizowanych w ramach Projektu dla nauczycieli 

ze szkół zakwalifikowanych do Projektu; 

b) udostępnienia platformy e-learningowej zawierającej materiały dydaktyczne ze szkoleń oraz 

umożliwiającej wymianę doświadczeń między nauczycielami; 

c) organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu „Królewski storytelling”. 

 

§ 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13. ust. 1. i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach informuje, że: 

a) wysyłając zgłoszenie do udziału w projekcie „Królewski storytelling” 2021/2022, nauczyciele 

uczestniczący w Projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Projektu; 

b) administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25–431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42; 

c) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapewnia kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@czi24.pl 

lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych; szczegółowe informacje 

dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.scdn.pl oraz 

w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach. 

2. Celem udostępnienia Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach danych 

osobowych jest: 

a) przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli; 

mailto:iod@czi24.pl
http://www.scdn.pl/
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b) przeprowadzenie rekrutacji na różne formy doskonalenia związane z realizacją Projektu; 

c) archiwizacja dokumentacji. 

3. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, numer 

telefonu. 

4. Dane osobowe Uczestników Projektu przetwarzane będą przez okres pięciu lat od zakończenia 

piątej edycji Projektu, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami 

prawa. 

5. Uczestnicy Projektu posiadają: 

a) na podstawie art. 15. RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika 

Projektu; 

b) na podstawie art. 16. RODO prawo do sprostowania danych osobowych Uczestnika Projektu; 

c) na podstawie art. 18. RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2. RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik 

Projektu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Dane udostępnione przez Uczestnika Projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Zgłoszenie w systemie obsługi szkoleń do Projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatorów. 

 

 


