Lista de verificação – o que ter pronto
quando submeteres uma nomeação
2023 Prémio Yidan
Será mais rápido e fácil nomear se tiveres tudo
para entregar antes de começares, incluindo uma
lista de itens a recolher do(s) teu(s) nomeado(s) e
apoiantes.
Não se esqueça de verificar que
Tudo, incluindo o vídeo de dois minutos, está
em Inglês. Se não estiver, por favor inclua uma
tradução ou legendas em Inglês.

Lembre-se: não tens de preencher o formulário em
nenhuma ordem em particular. Basta gravares à
medida que avanças e submeteres no final.
Se perceberes que precisas de fazer uma alteração
depois, basta iniciares sessão e editar a qualquer
momento até 31 de Março de 2023, 12 de tarde HKT
(GMT+8). Os nossos júris não verão antes disso.

Todos juntos, os ficheiros que carregas para apoiar
a tua nomeação são inferiores a 40MB em termos
de tamanho de ficheiro. Isso não inclui o vídeo de
dois minutos, que pode atingir os 200MB por si só.
Todas ligações web fornecidas por ti são acessíveis
sem paywall.

Nota: se estiveres a nomear uma pessoa ou equipa para o seu trabalho com uma organização, o líder da organização deve estar entre
os nomeados, o nomeador ou um apoiante (para mostrar que endossam a nomeação).

20

DO(S) NOMEADO(S), PRECISAMOS:

	Os seus dados pessoais: nome completo, data
de nascimento, cargo, e organização; endereço
de casa; número de telemóvel; e e-mail.
	Seu(s) CV(s).
	Uma biografia para cada nomeado (até 200
palavras).
	Um vídeo de dois minutos onde explicam como
usariam o financiamento do projecto (tamanho
de ficheiro inferior a 200MB, num desses
formatos de ficheiro: .MP4, .MOV, .AVI, ou
.M4V). Quer sejam uma equipa ou uma pessoa,
só precisamos de ver um vídeo.
	Uma lista de até dez países/regiões-chave onde
estão a realizar o seu trabalho.
	
Para o prémio de Pesquisa em Educação
também precisamos:
Pelo menos duas e até cinco publicações
mais relevantes. Embora aceitemos livros,
capítulos de livros, artigos, material didáctico,
apresentações, e vídeos, deverás incluir pelo
menos dois artigos de investigação revistos por
pares. Idealmente, em formato PDF (embora
também aceitemos links).
	Se submeteres um link, certifique-se de que
a publicação não está atrás de uma parede
de pagamento e que vai directamente para a
peça.
	
Para o prémio de Desenvolvimento da
Educação também precisamos:
Relatórios de avaliação externos
independentes ou internos sobre o
seu trabalho. Esses são opcionais, mas
encorajamo-los a incluir quaisquer, se
disponíveis.

DOS APOIANTES, PRECISAMOS:

	Cartas de recomendação separadas de até
cinco apoiantes (até 5.000 palavras para cada). A
maioria das pessoas inclui cinco, mas precisas de
incluir pelo menos duas. Se estiveres a nomearse a si próprio ou à tua equipa, precisarás de
pelo menos três. Podes incluir, no máximo, um
apoiante da organização da pessoa nomeada.
	Dados pessoais de todos os apoiantes: nome
completo, cargo e organização; endereço postal;
número de telemóvel; e e-mail.
DO NOMEADOR, PRECISAMOS:

	Uma declaração pessoal sobre a razão pela qual
o(s) nomeado(s) deve(m) ser um laureado com o
Prémio Yidan (até 500 palavras).
	Até 1.000 palavras sobre cada um dos
critérios de julgamento, explicando como o(s)
nomeado(s) e as suas realizações são orientados
para o futuro, inovadores, transformadores, e
sustentáveis.
	
Para o prémio de Pesquisa em Educação,
também precisamos:
Uma explicação dos planos futuros do(s)
nomeado(s).
	
Para o prémio de Desenvolvimento de
Educação também precisamos:
Uma explicação de como o trabalho do(s)
nomeado(s) resolve(em) as necessidades – quão
grave e generalizado é o problema que estão a
enfrentar, e a quem tem impacto.
	Uma descrição dos temas educativos
do(s) trabalho(s) do(s) nomeado(s). Podes
escolher um ou mais de entre: educação em
situações de emergência; equidade, acesso
e diversidade; elaboração de políticas e
mudança sistémica; aprendizagem fundacional;
métodos e ambientes de aprendizagem/ensino;
aprendizagem social emocional; tecnologia;
aprendizagem ao longo da vida.
	Quaisquer outros documentos de apoio para
essa nomeação. Esses são opcionais, mas
recomendamos vivamente que partilhes
qualquer outra informação relevante que
ajude os nossos júris a ver porque é que o(s)
nomeado(s) deve(m) ser laureado(s) com o
Prémio Yidan.
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