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Ruszył finałowy etap konkursu 
na Wychowawcę Roku 2010. 
Przez najbliższe trzy tygodnie 
uczniowie i rodzice z każdego 
polskiego województwa będą 
mogli głosować na jednego z 10 
nauczycieli wyłonionych przez 
dziennikarzy regionalnych i śro
dowiska lokalne. 16 zwycięzców 
tegorocznej edycji konkursu 
weźmie udział w ufundowanych 
przez organizatora szkoleniach 
z zakresu tworzenia projektów 
na rzecz społecznościlokalnych, 
działań wolontaryjnych i projek
tów angażujących do wspólnej 
pracy uczniów i rodziców. 

Konkurs na najlepszego wy
chowawcę to jedyny tego typu 
projekt w Polsce. Ogólnopolski 
wybór najlepszego nauczyciela 
odbywa się po raz drugi w ra
mach programu „Szkoła bez 
przemocy". Konkurs ma wyło
nić 16 nauczycieli, którzy w swo
ich województwach są liderami 
w zachęcaniu uczniów do spo
łecznej aktywności i świetnie 
sprawdzają się w roli wycho
wawców młodzieży. - To wybór 

nauczyciela, który reprezentuje 
sobą wszystkie walory dobrego 
wychowawcy - mówi Jarosław 
Hermann, koordynator kon
kursu. -Zwycięzcąpowinnabyć 
osoba, która świetnie zna swo
ich uczniów i jest głęboko zaan
gażowana w pracę z nimi. Po
winno jej także zależeć 
na przyszłości wychowanków 
-tłumaczy. 

W pierwszym etapie kon
kursu uczniowie i rodzice zgła
szali kandydatury najlepszych 
ich zdaniem nauczycieli za po
średnictwem specjalnych for
mularzy. W drugim etapie grupa 
ekspertów złożona z dziennika
rza dziennika regionalnego, pra
cownika kuratorium oświaty 
albo przedstawiciela wydziału 
edukacji gminy lub powiatu i in
nej osoby zaufania publicznego 
lub przedstawiciela środowiska 
lokalnego w oparciu o liczbę od
danych głosów i zamieszczone 
w formularzach uzasadnienia 
wybrała 10 kandydatów finało
wych w każdym województwie. 

Do trzeciego etapu przeszły 
osoby, które są wychowawcami 
klas, ale także nauczycielami 

konkretnych przedmiotów, pe
dagogami czy bibliotekarzami. 
- Regulamin konkursu zakłada 
szeroko pojętą rolę wycho
wawcy. Wśród tegorocznych fi-
nalistównie brakuje nauczycieli 
konkretnych przedmiotów czy 
bibliotekarzy, bo często są to 
osoby, które bardzo dobrze znają 
młodych ludzi i są zaangażo
wane w pracę z nimi - mówi 
Hermann. 

'SSŁgs 
Od 4 do 23 maja uczniowie 

i ich rodzice mogą oddawać 
głosy na najlepszego ich zda
niem nauczyciela. Do 15 maja 
można głosować, wysyłając wy
pełnione kupony zamieszczane 
w dziennikach regionalnych. 
Oddane w ten sposób głosy będą 
na bieżąco zliczane przez dzien
nikarzy. 

Do 23 maja na najlepszego 
nauczyciela można głosować 

także przez SMS-y. Aby 
zagłosować na danego wycho
wawcę SMS-owo, trzeba wysłać 
na nr 70068 wiadomość o treści 
indywidualnie przyporządko
wanej każdemu nauczycielowi. 
Wysłanie SMS kosztuje 61 gro
szy. W każdym województwie 
zostanie wyłoniony jeden wy
chowawca z największą liczbą 
głosów - zwycięzca konkursu. 

Wyniki głosowania zostaną 
opublikowane 27 maja na ła
mach dzienników regionalnych 
i na stronie internetowej organi
zatora konkursu: 
www.szkolabezprzemocy.pl. 

Wręczenie nagród zwycięz
com odbędzie się 7 czerwca, 
w dniu „Szkoły bez prze
mocy" w Warszawie. Uroczysta 
gala z działem nagrodzonych 
odbędzie się razem z finałem 
konkursu na najlepsze projekty 
wolontaryjne. 

Program prowadzi dziennik 
„Polska The Times" wraz z Fun-
dacją Orange. Partnerem kon
kursu jest Wydawnictwo Eduka
cyjne Operon. Program objęty 
jest także patronatem honoro
wym prezydenta RP. 
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