IV Ogólnopolski Konkurs
WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW
r. szk. 2018/2019
PRZEWODNIK KOORDYNATORA POWIATOWEGO

„Wielokrotnie powtarzałam, że nie jest prawdą, że dzieci nie czytają. Dzięki WLC i u mnie w
szkole w czasie trwania projektu jest taki młyn, że trudno to opisać.”
Koordynator szkolny, woj. śląskie, szkoła w Pankach, maj 2018 r.

SZANOWNI KOORDYNATORZY POWIATOWI

Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do współpracy przy realizacjii

DFD

IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”.
Liczne pozytywe opinie oraz wpomnienia wspaniałej współpracy sprzed dwóch
lat, zmotywowały nas, aby podjąć wysiłek ponownego prowadzenia projektu w
całym kraju.
Znów łączymy siły, aby ukazać młodym ludziom i ich rodzinom, jak wyjątkkowe
jest czytanie książek.
Wspólnie możemy sprawić, że społeczność aktywnych czytelników w Polsce
znacznie wzrośnie.
Janusz Piper
koordynator projektu

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2018
LISTA WYZWAŃ KP
1. PRZESŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIA DO
KOORDYNATORA WOJEWÓDZKIEGO

2. OBSŁUGA SKRZYNKI POCZTOWEJ
KOORDYNAOTRA POWIATOWEGO

3. AKTYWACJA KONTA KOORDYNATORA W
SYSTEMIE OBSŁUGI PROJEKTU

4. UMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
ZAPROSZENIA DLA SZKÓŁ I BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE
5. WYSŁANIE ZAPROSZEŃ (ELEKTRONICZNIE
LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ) DO WYBRANYCH
INSTYTUCJI KULTURALNO – OŚWIATOWYCH,
WYDZIAŁÓW EDUKACJI, SZKÓŁ, BIBLIOTEK

6. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I
WPROWADZANIE DANYCH KOORDYNATORÓW
SZKOLNYCH/BIBLIOTECZNYCH DO SYSTEMU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KOORDYNATORA POWIATOWEGO
KOORDYNATOR POWIATOWY OTRZYMA FORMULARZ OD KOORDYNATORA WOJEWÓDZKIEGO
PRZYJMUJE SIĘ, ŻE W DANEJ INSTYTUCJI POWINNO BYĆ OD 1 DO 3 KOORDYNATORÓW
(REALIZATORÓW) PROJEKTU WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

WSZYSTKICH KOORDYNATORÓW Z JEDNEJ PLACÓWKI NALEŻY ZGŁOSIĆ NA JEDNYM
FORMULARZU WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH
WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ (SKAN LUB WERSJĘ PAPIEROWĄ) DO
KOORDYNATORA WOJEWÓDZKIEGO

Skrzynka pocztowa
DLA KAŻDEGO POWIATU BĘDZIE UTWORZONA SKRZYNKA POCZTOWA O ADRESIE:

KOD WOJEWÓDZTWA-NAZWA_POWIATU@WIELKA-LIGA.PL
Są to oficjalne adresy mejlowe projektu podane w regulaminie i prawdopodobnie
zainteresowani konkursem będą przesyłali na te adresy zapytania oraz formularze zgłoszeń
Koordynatorów Szkolnych/Bibliotecznych.
Na te adresy Koordynatorzy Wojewódzccy będą przesyłali informacje.
s

System obsługi projektu

System obsługi projektu
Każdy z Państwa otrzyma konto w systemie obsługi projektu z uprawnieniami Koordynatora
Powiatowego.

W tym systemie należy wpisywać Koordynatorów Szkolnych/Bibliotecznych zgodnie z ich
nadesłanymi zgłoszeniami. Po wprowadzeniu danych Koordynatora, automatycznie zostanie
przesłany na jego adres mejlowy link aktywacyjny ważny 24 godziny. W ten sposób
Koordynatorzy Szkolni/Biblioteczni będą mieli również konto w systemie, ale z mniejszymi
uprawnieniami. Na tym koncie będą mogli m.in. wprowadzać wyniki uczniów i zgłaszać ich do
finału powiatowego.
Planujemy jeszcze wprowadzenie konta uczniów, aby mogli sprawdzać na bieżąco swoje wyniki.

KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI
I KOORDYNATOR POWIATOWY
W tym roku przyjęliśmy zasadę, że Koordynator Wojewódzki jest niezbędny, aby konkurs mógł się
odbywać w danym województwie, natomiast Koordynator Powiatowy czuwa nad przebiegiem
projektu w powiecie i wprowadza do systemu dane zgłaszających się do niego szkół i bibliotek.
Koordynator Powiatowy nie jest rozliczany z liczby szkół i bibliotek przystępujących do projektu z jego
powiatu. Rolą Koordynatora Powiatowego jest zachęcenie do udziału i przyjęcie zgłoszeń od szkół i
bibliotek publicznych.
Dzięki nowej organizacji konkurs jest uporządkowany i składa się z kilku niezależnych modułów
organizacyjnych połączonych w jeden projekt:
szkolno-biblioteczny
powiatowy
wojewódzki

ogólnopolski

UMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
ZAPROSZENIA DLA SZKÓŁ I BIBLIOTEK PUBLICZNYCH DO
UDZIAŁU W KONKURSIE

Zachęcam, aby na stronie internetowej umieścić zaproszenie dla szkół i bibliotek do zgłoszenia
placówki w projekcie i przeprowadzenia konkursu w szkole/bibliotece.

Otrzymają Państwo plakat, który można wykorzystać do umieszczenia na stronie internetowej.

WYSŁANIE ZAPROSZEŃ DO WYBRANYCH INSTYTUCJI
KULTURALNO – OŚWIATOWYCH, WYDZIAŁÓW EDUKACJI,
SZKÓŁ, BIBLIOTEK
Zaproszenie do udziału w projekcie można przesłać elektronicznie do szkół i bibliotek publicznych
z powiatu. Dobrym pomysłem jest również przesłanie do wydziału edukacji (powiatowego,
gminnego) prośby o rozesłanie do szkół podstawowych zaproszenia do udziału w konkursie.
O projekcie można również poinformować m.in. podczas konferencji metodycznych, wydarzeń
czytelniczych.
Zachęcam również, aby przesyłać inormacje o konkursie do lokalnych mediów – telewizja, radio,
gazety, strony internetowe.
Konkurs wyłania najlepszych czytelników powiatu. Niech dowiedzą się o tym mieszkańcy 

ZGŁOSZENIE OD KOORDYNATORA
SZKOLNEGO/BIBLIOTECZNEGO – I CO DALEJ?
1. Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego będzie dostępny w formie
pliku pdf na stronie internetowej.
2. Otrzymujemy skan lub wersję papierową podpisanego formularza zgłoszeniowego od
Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego.
3. Wprowadzamy dane Koordynatora/Koordynatorów do systemu. Dane każdej osoby
wskazanej w formularzu zgłoszeniowym wpisujemy osobno, podając też odrębne adresy e-mail.
4. Przesyłamy prezentację dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego (wkrótce będzie
dostępna), odpowiadamy na ewentualne pytania (oczywiście odpowiedzi można konsultować z
Koordynatorem Wojewódzkim).

FINAŁ POWIATOWY
28 lutego 2019 r.
Cele etapu powiatowego:

- docenienie uczestników konkursu już na poziomie powiatu
- wyłonienie najlepszych czytelników powiatu
- budowanie lokalnej społeczności aktywnych czytelników

- nawiązywanie i rozwój współpracy między różnymi instytucjami edukacyjnokulturalnymi przy promocji czytelnictwa
- wytypowanie reprezentantów powiatu do finału wojewódzkiego

FINAŁ POWIATOWY
– co jest do zrobienia?
- Ustalamy miejsce testu powiatowego – może być to siedziba Koordynatora, ale
też inne miejsce np. biblioteka, szkoła, dom kultury…

- Informujemy szkoły i biblioteki o miejscu pisania.
- Przygotowujemy listy obecności (informacje o zgłoszonych uczestnikach będą
w systemie obsługi projektu) i ustalamy skład komisji konkursowej.

- Kopiujemy testy (do Koordynatora zostaną dostarczone w wersji
elektronicznej).
- Czuwamy nad przebiegiem pisania testu.
- Wprowadzamy odpowiedzi z testu do systemu (wyniki będą obliczane
automatycznie).
- Spisujemy krótki protokół i przekazujemy Koordynatorowi Wojewódzkiemu

PODSUMOWANIE – CZYNNOŚCI
KOORDYNATORA POWIATOWEGO
Zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz ze stroną WWW.
Promocja projektu. Decyzję o sposobie promocji podejmuje Koordynator Powiatowy
wg indywidualnych możliwości. Przykłady promocji - rozpowszechnienie informacji poprzez:
umieszczenie na stronie internetowej, przesłanie do szkół, bibliotek, wydziałów edukacji, wydziałów
kultury, mediów (lokalne radio, telewizja, gazety, portale internetowe), ogłoszenie podczas spotkań
metodycznych, wydarzeń czytelniczych itp.
Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń do konkursu.
Wprowadzenie podstawowych danych ze zgłoszonych placówek do elektronicznego systemu obsługi
projektu.
Objęcie opieką koordynatorów pierwszego etapu oraz udzielanie informacji.
Przeprowadzenie etapu powiatowego:
Przyjmowanie zgłoszeń do drugiego etapu - powiatowego.

Przygotowanie sal i listy obecności.

PODSUMOWANIE – CZYNNOŚCI KOORDYNATORA POWIATOWEGO C.D.
Nadzór podczas rozwiązywania testów.
Wprowadzanie odpowiedzi do systemu.
Wydruk dyplomów z dostępnego na stronie wzoru i wręczenie uczestnikom.
Zgłoszenie koordynatorowi wojewódzkiemu zwycięzców etapu powiatowego (po 1 drużynie z obu
kategorii).
Sprawozdanie z realizacji konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną.
Propozycja: zorganizowanie lokalnej imprezy czytelniczej np. 11 maja 2019 r. (dzień Wielkiej Zabawy
Rodzinnej).
Monitorowanie przebiegu konkursu.
Osoby do kontaktu:
Koordynator Wojewódzki
strony internetowe:
www.wielka-liga.pl
www.facebook.com/wielkaliga

DLACZEGO WARTO BYĆ KOORDYNATOREM POWIATOWYM
WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW?
-

UDZIAŁ W ORGANIZACJI PRAWODPODOBNIE NAJWIĘKSZYCH ZAWODÓW CZYTELNICZYCH W POLSCE
KORZYSTANIE Z GOTOWEGO I SPRAWDZONEGO NARZĘDZIA PROMOCJI CZYTELNICTWA
AKTYWNA PROMOCJA CZYTELNICTWA W REGIONIE
PROMOCJA INSTYTUCJI
NAWIĄZYWANIE I ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI
ROZWÓJ WŁASNY KOORDYNATORA
POZYTYWNE EMOCJE TOWARZYSZĄCE REALIZACJI PROJEKTU
UCZESTNICTWO W OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY
I WIELE INNYCH KORZYŚCI….

A w maju Wielki Finał…
czyli Wielka Zabawa Rodzinna
Ważne daty:
28 luty - finał powiatowy (organizuje Koordynator Powiatowy)
28 marca – finał wojewódzki (organizuje Koordynator Wojewódzki)
10-11 maja – finał ogólnopolski i Wielka Zabawa Rodzinna
(zachęcamy, aby 11 maja zorganizować podsumowanie projektu w
województwie, powiecie - nie jest to jednak obowiązkowe)
Bardzo serdecznie gratuluję całej imprezy. Chylę czoła organizacji oraz ogarnięcia
wszystkiego. Impreza mega udana!!! Moje dzieciaki były zachwycone i do tej pory
chętnie wspominają, dzielą się wrażeniami, opowiadają innym uczniom:)))
Koordynator szkolny, woj. łódzkie, Piotrków Trybunalski

Pytania?
W razie pytań, wąpliwości, sugestii - proszę o kontakt

z Koordynatorem Wojewódzkim
wojewodztwo@wielka-liga.pl

I jeszcze raz dziękuję za podjęcie wyzwania…

