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Warszawa, dnia 17.11.2022 r. 

 

Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej 

Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska 

 
Kryteria oceny zgłoszeń 

 
 
Zgłoszenia będą oceniane przez 3–osobową komisję złożoną z pracowników Pracowni Edukacji i 
Komunikacji Naukowej Centrum Nauki Kopernik, a wybór kandydatów/kandydatek zostanie podjęty 
na podstawie następujących kryteriów: 
 

1. List motywacyjny z planem działania i pomysłami prowadzenia aktywności edukacyjnych, w 
tym działania online: 50% (0 – 50 pkt) 

a. motywacja dlaczego chcę zostać ambasadorką/ambasadorem edukacji kosmicznej 
b. pomysły jak wykorzystać współpracę z nami do zwiększenia wiedzy i zainteresowania 

tematyką kosmiczną i sektorem kosmicznym w środowisku lokalnym 
c. jakie widzisz możliwości własnego rozwoju, w jakich obszarach chcesz się rozwinąć: 

zwiększenie wiedzy, umiejętności miękkie, poprowadzenia działania, którego do tej 
pory nie realizowałem/am itp. 

d. realność i realizacja pomysłów – opis planu jak chcesz wprowadzać tematykę 
kosmiczną w swojej pracy edukacyjnej 

e. jakie działania ESERO są dla Ciebie ważne i którym chcesz poświęcić uwagę 
 

2. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych bądź popularyzujących 
naukę. Przykłady obszarów na których warto oprzeć opis: 30% (0 – 30 pkt) 

a. różnorodność aktywności: warsztaty, wykłady, pokazy naukowe, lekcje, zajęcia 
pozalekcyjne, pikniki naukowe itp. 

b. liczba lub zasięg prowadzonych dotąd zajęć  
c. przykłady wybranych aktywności, które szczególnie sprawdziły się w pracy z dziećmi, 

młodzieżą czy osobami dorosłymi 
d. najciekawsze doświadczenia w pracy edukacyjnej oraz jak wpłynęły one na rozwój 

kolejnych działań (udział w szkoleniach, konferencjach, współpraca z innymi 
edukatorami lub uczestnikami/uczestniczkami zajęć itp.) 

e. dowolne pomysły umożliwiające ocenę doświadczenia w przygotowaniu i 
prowadzeniu zajęć edukacyjnych 
 

3. Doświadczenie w opiece nad projektami uczniowskimi, bądź prowadzeniu zajęć 
przewidujących aktywny udział uczniów/uczennic: 20% (0 – 20 pkt) 

a. projekty prowadzone m.in. w ramach klubów, zawodów, olimpiad przedmiotowych 
(dla osób chętnych) 

b. projekty/zajęcia koordynowane lub współtworzone angażujące całe klasy 
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c. jakie metody aktywizujące zostały wykorzystanie w projektach/zajęciach 
d. dowolne pomysły umożliwiające ocenę doświadczenia w przygotowaniu i 

prowadzeniu projektów/zajęć opierających się na aktywnym udziale i zaangażowaniu 
uczniów/uczennic 

 
Maksymalna liczba przyznanych punktów to 100. 
 
Na podstawie oceny zgłoszeń, komisja wybierze do sześciu osób, z którymi nawiązana będzie dalsza 
współpraca na zasadach programu ambasadorskiego ESERO. 
 
O wynikach rekrutacji wszystkie kandydujące osoby zostaną poinformowane drogą mailową, 
zgłoszenia należy przesyłać do dnia 23.12.2022. godz. 23:59.  
 
Rozstrzygnięcie i wybór kandydatów/kandydatek zostanie ogłoszony nie później niż 31.12.2022.  
 

 

 


