
FUNDACJA EFC

ul. Mokotowska 63 lok. 60
00-533 Warszawa

www.efc.edu.pl
facebook: fundacja.czerneckiego
biuro@efc.edu.pl
+48 606 770 955

KOORDYNATORKA KONKURSU

Magdalena Gołębiowska
mgolebiowska@efc.edu.pl

PATRON MEDIALNY: 

pr
of

. R
om

an
 C

ze
rn

ec
ki

 z 
uc

zn
ia

m
i

Nagroda 
im. prof. Romana  
Czerneckiego 2020

Konkurs dla akademików, 
publicystów i praktyków 
na artykuł o edukacji
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Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to wyróżnienie dla 
autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty 
o edukacji w Polsce. Łączy środowiska naukowe z praktykami 
i popularyzatorami wiedzy o edukacji. Nagradzani naukowcy, 
edukatorzy i dziennikarze piszą o edukacji merytorycznie, niesz-
ablonowo i odpowiedzialnie. Tak, jak Roman Czernecki, patron 
nagrody, z zaangażowaniem podchodzą do tematyki polskiego 
szkolnictwa. 

NAGRODA
Nagroda pieniężna w wysokości 10 000 złotych przyznawana jest w trzech 
kategoriach:
– artykuł naukowy,
– artykuł publicystyczny,
– artykuł specjalistyczny.

KRYTERIA KONKURSU
– artykuł naukowy powinien być afiliowany przez przynajmniej jednego autora 
przy polskiej instytucji naukowej,
– artykuł publicystyczny powinien być opublikowany w prasie w formie drukowanej 
lub elektronicznej,
– artykuł specjalistyczny powinien być opublikowany w prasie w formie drukowanej 
lub elektronicznej o charakterze branżowym, m.in. dla praktyków, edukatorów, 
nauczycieli.

UCZESTNICY III EDYCJI KONKURSU POWINNI DOSTARCZYĆ:
– wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formacie PDF,
– artykuł w formacie PDF.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres nagroda@efc.edu.pl.

Termin nadsyłania artykułów: do 31 maja 2020 r.

Uroczystość wręczenia nagrody: listopad 2020 r.

O PATRONIE

Prof. Roman Czernecki - pedagog 
z zawodu i z powołania. W czasie 
II Wojny Światowej zorganizował 
tajne nauczanie gromadząc łącznie 
1000 słuchaczy. Po wojnie stworzył 
szkołę w Szczekocinach, był  szefem 
Kuratorium Oświaty w Zielonej 
Górze, rektorem Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Gdańsku oraz 
 wykładowcą Politechniki Warszawskiej. 
Całe życie poświęcił edukacji młodych 
ludzi niezależnie od tego, skąd pocho-
dzili. Życiorys Romana Czerneckiego 
przekonuje o wyjątkowym znaczeniu 
edukacji i roli nauczyciela, który może 
inspirować kolejne pokolenia i zmieniać 
otaczającą go rzeczywistość.

 O FUNDACJI EFC

Fundacja EFC działa na rzecz  edukacji 
w Polsce. Od 2009 roku wspiera 
wszechstronny rozwój młodzieży, 
podnosi kompetencje zawodowe 
 pedagogów, wyróżnia działaczy 
społecznych i publicystów wpływają-
cych na kształt współczesnej edukacji. 
Promuje postawy zaangażowania spo-
łecznego i filantropii. Stanowi aktywny, 
słyszalny głos w debacie na temat 
jakości uczenia i uczenia się. To jedna 
z największych fundacji rodzinnych 
w Polsce.
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