REGULAMIN
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie
psychiczne dzieci i młodzieży
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole
dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” to projekt partnerski Instytutu Edukacji
Pozytywnej, Polskiego Centrum Mediacji i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którego
celem głównym jest upowszechnienie zasad prawidłowej komunikacji oraz mediacji szkolnej i
rówieśniczej w szkołach i placówkach oświatowych, jako metod rozwiązywania sporów i
konfliktów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy poprzez doskonalenie kompetencji
nauczycieli, wychowawców i rodziców
2. Termin realizacji Projektu w placówce: od 05.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek Projektu nazywanych
dalej „Uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja
bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży zwanego
dalej „Projektem”.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników/ Uczestniczek.
3. Udział Uczestników/czek w Projekcie jest bezpłatny.
§3
Definicje pojęć
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Beneficjent - Instytut Edukacji Pozytywnej, Lebiodowa 11L, Warszawa.
2. Biuro projektu - biuro zlokalizowane w Warszawie, ul. Korkowa 119/123 na I piętrze.
3. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu weryfikacji poprawności zgłoszeń
4. Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, po wypełnieniu którego Uczestnik będzie
mógł przystąpić do Projektu
5. Szkoła – przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły
ponadpodstawowe, placówki oświatowe.
§4
Warunki uczestnictwa i zasady rekrutacji
1. Uczestnikiem Projektu może być Szkoła, która dokonała zgłoszenia w dniach 25.08.202020.09.2020 wypełniając poprawnie formularz rejestracyjny online, udostępniony na stronie
instytutep.pl.

2. Uczestnikiem Projektu w zakresie modułu Komunikacja bez przemocy może być przedszkole,
szkoła podstawowa (etap wczesnoszkolny) lub placówka oświatowa obejmująca tożsame
etapy edukacyjne.
3. Uczestnikiem Projektu w zakresie modułu Mediacje może być szkoła podstawowa,
ponadpodstawowa lub placówka oświatowa obejmująca tożsame etapy edukacyjne.
4. Jedna placówka może dołączyć do Programu w obu modułach, jeśli spełnia warunki § 4 ust. 2 i
ust. 3.
5. Szkolenia online z zakresu komunikacji bez przemocy obejmą 100 przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego i 200 szkół podstawowych (etap wczesnoszkolny), natomiast
szkolenia z zakresu mediacji obejmą 200 szkół i placówek oświatowych.
6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez dyrektora
szkoły zgody na uczestnictwo w Projekcie.

§5
Prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
• bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu
opisane w §6;
• zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy;
2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
• Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
• Aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu;
• Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz innych ankiet wynikających z wymogów
Projektu;
• Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w
Projekcie.
3. Szkoła, która przystąpiła do Projektu do modułu Mediacje, zobowiązuje się do realizacji
szkoleń online w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych przez:
• Min. 3 nauczycieli w poziomie podstawowym i min. 2 nauczycieli w poziomie
rozszerzonym;
• Min. 1 Dyrektora/ wicedyrektora w poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
• Min. 17 uczniów i uczennic powyżej 13 r.ż.;
• Min. 1 osoby, która ukończy moduł dla opiekunów mediacji;
• Udziału co najmniej 1 osoby w wywiadach monitorujących efekty projektu.
4. Szkoła, która przystąpiła do Projektu do modułu Komunikacja bez przemocy, zobowiązuje się
do realizacji szkoleń online w zakresie komunikacji bez przemocy przez:
• Min. 3 nauczycieli w poziomie podstawowym i min. 2 nauczycieli w poziomie
rozszerzonym;
• Min. 1 Dyrektora/ wicedyrektora w poziomie podstawowym lub rozszerzonym
• Min. 18 rodziców;
• Udziału co najmniej 1 osoby w wywiadach monitorujących efekty projektu.

§6
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie – moduł Komunikacja bez przemocy
1.

Uczestnik ma zapewnione:
o

wykłady na żywo z tematyki Komunikacji bez przemocy (w ramach szkoleń online
zaawansowanych), w tym:
▪ 10 godzin wykładów na żywo dla nauczycieli;
▪ 10 godzin wykładów na żywo dla dyrekcji;
▪ 5 godzin wykładów na żywo dla rodziców;
o superwizje (3 godziny na placówkę);
o mentoring (2 godziny na placówkę);
o konsultacje eksperckie;
o wsparcie badania klimatu szkolnego (2 godziny wsparcia na placówkę);
o certyfikat dla placówki i certyfikaty indywidualne dla osób, które ukończą kurs ze
strony placówki.
o dostęp do bazy materiałów online z podziałem na pakiety podstawowe i
ponadprogramowe;
o zróżnicowane narzędzia interaktywne wspierające zaangażowanie w nauczane treści
online.
2. Uczestnik ma możliwość uzyskania i przekazania informacji zwrotnej prowadzącym szkolenia
oraz kontakt z obsługą kursu w przypadku trudności merytorycznych lub technicznych.

§7
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie – moduł Mediacji
1.

Uczestnik ma zapewnione:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

2.

wykłady na żywo z tematyki Komunikacji bez przemocy (w ramach szkoleń online
zaawansowanych), w tym:
▪ 20 godzin wykładów na żywo dla nauczycieli;
▪ 20 godzin wykładów na żywo dla dyrekcji;
▪ 5 godzin wykładów na żywo dla uczniów i uczennic;
▪ 10 godzin wykładów na żywo dla kandydatów na szkolnych opiekunów.
superwizje (3 godziny na placówkę);
mentoring (2 godziny na placówkę);
konsultacje eksperckie;
wsparcie badania klimatu szkolnego (2 godziny wsparcia na placówkę);
certyfikat dla placówki i certyfikaty indywidualne dla osób, które ukończą kurs ze
strony placówki.
dostęp do bazy materiałów online z podziałem na pakiety podstawowe i
ponadprogramowe;
zróżnicowane narzędzia interaktywne wspierające zaangażowanie w nauczane treści
online;
konsultacje planów pozyskiwania środków na dalszą realizację zadań z zakresu
mediacji szkolnych i mediacji rówieśniczej (poradnik z zakresu fundraisingu i
konsultacja planów finansowania wdrożenia).

Uczestnik ma możliwość uzyskania i przekazania informacji zwrotnej prowadzącym szkolenia
oraz kontakt z obsługą kursu w przypadku trudności merytorycznych lub technicznych.

§8
Rezygnacja udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej, po uprzedniej pisemnej rezygnacji.
1. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu
zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, w której należy podać jej powód.

§9
Postanowienia końcowe
1. W przypadkach spraw nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej projektu
https://instytutep.pl/rekrutacja-mediacje-komunikacja.html
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do dnia zakończenia Projektu.
4. Aktualny Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu:
https://instytutep.pl/rekrutacja-mediacje-komunikacja.html

