ПОЛОЖЕННЯ
про
Всеукраїнську премію
«Інновація в освіті»

1. Всеукраїнська премія «Інновація в освіті - 2016» (далі - Премія)
присуджується фізичним та юридичним особам за реалізацію інноваційних
освітніх проектів, розробку та запровадження інноваційних методик та
інструментів у сфері освіти, а також популяризацію інноваційної освіти в
Україні та за її межами.
2. Місія Премії - виявити, відзначити та проінформувати суспільство про
кращих особистостей та організації, які стали інноваторами у сфері освіти та
зробили вагомий вклад у розвиток людського капіталу України.
3. З метою проведення відбору експертів, які будуть визначати
переможців Премії утворюється Оргкомітет Премії, Голова та члени якого
визначаються відповідним наказом за підписом Голови ініціатора проведення
Премії - Асоціації інноваційної та цифрової освіти.
Оргкомітет Премії складається з п’яти осіб.
Члени Оргкомітету Премії беруть участь у його роботі на громадських
засадах.
Всі рішення Оргкомітету Премії оформлюються наказами.
4. Кількість номінацій які присуджуються та індивідуальні критерії
визначення переможців у номінаціях, визначаються Оргкомітетом Премії
щороку та оформлюються відповідним наказом за підписом Голови
Оргкомітету Премії.
5. Експерти, які будуть визначати переможців Премії, зобов’язані не
допускати конфлікту інтересів під час голосування за кандидатів у переможці
Премії.
Перед початком голосування за кандидатів у переможці Премії експерт
зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати
пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному
виконанню ним обов’язків.
Експерт, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час
голосування з питань, що його становлять.
Організаційною формою роботи Експертів є засідання, які проводяться у
разі потреби. Засідання Комітету проводить Голова Оргкомітету премії або за
дорученням Голови Оргкомітету Премії його заступник. Голосування також
може відбуватись віддалено за допомогою Інтернету.
6. Рішення про переможців Премії приймається наступним чином:

- експертам пропонується по три кандидатури у кожній номінації. Дані
кандидатури визначаються за допомогою голосування на сайті Премії
протягом місяця всіма бажаючими.
- експерти виставляють оцінки у спеціальній відомості за десятибальною
шкалою по кожному з критеріїв, які визначені індивідуально для кожної
номінації та затверджені відповідним наказом Оргкомітету Премії.
- переможцем Премії у кожній номінації визначається фізична або
юридична особа, яка набере сукупно найбільше балів від експертів .
- у разі, якщо кількість балів від експертів буде однаковою у двох чи
трьох домінантів, вище місце посяде той номінат, який набрав більше голосів
під час голосування на сайті Премії.
7. Рішення експертів оформляється протоколом, який підписує голова
Оргкомітету Премії.
Рішення експертів є підставою для нагородження переможців Премії.
8. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності
експертів покладається на Оргкомітет Премії.
9. Забезпечення фінансування видатків на організацію процесу
голосування, визначення переможців Премії та їх нагородження покладається
на Асоціацію інноваційної та цифрової освіти.
10. Переможці Премії нагороджуються Диплом Переможця Премії у
відповідній номінації, медаллю у електронному вигляді, яку Переможець
Премії може використовувати у своїй поточній діяльності та Кубок пам’ятний знак Переможця у відповідній номінації.
11. Інші номінати нагороджуються Диплом за друге або трете місця
Премії у відповідній номінації та медаллю у електронному вигляді, яку
номінант Премії може використовувати у своїй поточній діяльності.
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