Fazer uma nomeação para
o Prémio Yidan 2023
O Prémio Yidan é a distinção mais
significativa na educação. Fale-nos
sobre os indivíduos e equipas com
maior potencial, e nós poderíamos
ajudá-los na sua caminhada.

Neste guião
Obrigado pelo teu interesse no Prémio Yidan.
Este guião é para qualquer pessoa que gostaria de
compreender melhor o nosso processo de nomeação,
quer seja um nomeado, um nomeador ou um apoiante
– alguém que apoie uma nomeação.

•

Que datas deves conhecer?
Vamos marcar os principais marcos.

•

O que é o Prémio Yidan?
Compreender o nosso prémio e a filosofia
por detrás.

•

Quem pode candidatar-se?
Podes indicar-te a ti próprio, outra pessoa,
ou uma equipa.

•

Como posso apresentar uma nomeação?
Um passeio práctico sobre o nosso processo.

•

O que é que o Comité de Avaliação está à
procura?
Uma introdução aos nossos Júris e aos seus
critérios.

•

Onde posso encontrar mais informações?
Para onde ir se alguma das tuas perguntas não
for respondida.

•

Apêndice
Lista de verificação de nomeações.

Se preferires este guia noutra língua, consulte o
nosso website
Este guião também está disponível em Inglês,
Francês, Chinês Simplificado e Espanhol, visite
o nosso website em yidanprize.org/the-prize/
nominations/ para todas as versões. Dano-s a
conhecer se houver outra língua que achas que
devemos acrescentar no futuro. Se houver alguma
inconsistência ou ambiguidade entre a versão
Inglesa e as versões traduzidas, prevalece a versão
Inglesa.
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Datas para o teu
diário

Conhecer o Prémio
Yidan

NOSSAS CANDIDATURAS FECHAM EM

Lançámos a Fundação
Prémio Yidan em 2016
por uma razão: para
criar um mundo melhor
através da educação.
Onde a aprendizagem
floresce, também floresce a
sociedade, e estamos aqui
para promover as pessoas
que tornam isso possível.

31 de Março de 2023
ao meio-dia HKT (GMT +8)

ANUNCIAREMOS OS LAUREADOS EM

Setembro de 2023

E APRESENTAR OS PRÉMIOS AOS LAUREADOS EM

Dezembro de 2023

Um prémio de educação abrangente
Todos os anos, atribuímos o Prémio Yidan a
indivíduos e equipas em duas áreas:
Pesquisa em Educação
A teoria da aprendizagem – ciência,
psicologia, estatística – que pode
ajudar os educadores a compreender
diferentes abordagens com uma lente
metódica.
Desenvolvimento da Educação
Política e prática na aprendizagem:
novos métodos e formas de tornar a
educação mais difundida – para que
possamos defender técnicas que
funcionem.
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Um prémio que vai para além do financiamento
de projectos
Atribuímos anualmente aos laureados uma
medalha de ouro e uma soma total de HK$30
milhões – metade é um prémio em dinheiro para
reconhecer a sua contribuição para o sector; a
outra metade é um fundo de projecto distribuído
ao longo de três anos para apoiar o trabalho do
laureado. Podem utilizar esta última metade para
expandir o seu alcance para uma nova região,
iniciar um novo projecto, ou continuar a fazer mais
do mesmo trabalho brilhante. Estaremos sempre
ao seu lado, ajudando-os a avaliar como estão a
progredir e a mapear o seu impacto.
Consideramos tornar-se um laureado como o início
de uma relação de longo prazo; todos os nossos
laureados também se tornam membros do nosso
Conselho de Luminários.
Escolhemos deliberadamente esses prémios
para inspirar mudança e conversa
Vemos esses prémios – e os eventos e redes que
os rodeiam – como uma forma de reunir mentes
brilhantes para a troca de ideias. É por isso que
os dois prémios funcionam em harmonia: para
construir uma rede de especialistas em educação
que são tão fortes na investigação como na
aplicação prática, nas salas de aula de todo o
mundo.

Por exemplo: atribuímos o nosso primeiro Prémio
de Pesquisa em Educação à Professora Carol
Dweck: o seu trabalho pioneiro na mentalidade
do crescimento sustenta e inspira a prática. E
como as nossas laureadas com o Prémio de
Desenvolvimento da Educação 2020 na CAMFED (a
Campanha para a Educação Feminina) trabalham
com raparigas marginalizadas na África Subsariana,
elas fazem parcerias com institutos de investigação
para rastrear o que é mais eficaz, quem está a
beneficiar e os custos.
Quando o trabalho de qualquer indivíduo
ou equipa abrange tanto a pesquisa como
o desenvolvimento, são bem-vindas duas
submissões: uma para pesquisa e outra para
desenvolvimento.
Lembre-se, atribuímos esses prémios às equipas
Os nossos prémios estão abertos a equipas de até
três pessoas. Pode ser um grupo de investigação
a trabalhar num projecto em conjunto, ou mesmo
várias pessoas que contribuam para a mesma ideia
a partir de organizações separadas – não têm de
trabalhar em conjunto. Se quiserem nomear uma
equipa maior, escolham até três representantes.
Se uma equipa ganhar qualquer um dos prémios,
cada um receberá a sua própria medalha e
certificado individual, e dividirá o prémio em
dinheiro e o fundo do projecto.
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Dr Chen aprecia a educação desde os seus
tempos de escola
Hoje, ele reconhece que as portas que se abriram
para ele assim o fizeram devido ao seu amor
vitalício pela aprendizagem. “A minha avó era
analfabeta,” escreveu Charles uma vez. “Ela viveu
a guerra, a fome e a pobreza; ela criou o meu pai
sozinha – a primeira licenciada da aldeia.”

Conheça o nosso fundador,
Dr Charles CHEN Yidan

“Ela sempre me encorajou a estudar também:
a ferver ovos vermelhos para dar sorte no meu
primeiro dia de escola, sentada comigo enquanto
eu fazia os meus trabalhos de casa. Chamo-lhe
uma educadora analfabeta: simples como ela era,
ensinou-me o valor da educação – e mostrou-me
que a educação devia estar aberta a todos.”
O Prémio Yidan existe por este motivo: para
abrir educação a todos
A melhor maneira de o fazer é através de ligações e
conversas. Ao reconhecer e reunir as mentes mais
brilhantes na investigação e prática educacional – e
ao construir uma comunidade global à sua volta
– poderemos trocar ideias mais rapidamente, e
melhorar o acesso e a qualidade da aprendizagem
em todo o mundo.
Também seguimos esse espírito de abertura no
nosso processo de nomeação. Adoptamos uma
abordagem meticulosa na escolha justa dos
laureados: nomeação de um comité de peritos
imparcial e independente, trabalhando para
estabelecer critério e acolher nomeações de muitas
nações e sectores diferentes.
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Quem pode fazer nomeações
para o Prémio Yidan?
Acolhemos todas nomeações; nosso processo está
aberto a todos. Não é necessário seres convidado
a nomear uma equipa ou indivíduo para o Prémio
de Pesquisa em Educação ou para o Prémio de
Desenvolvimento da Educação.
Dito isso, temos as seguintes directrizes para
assegurar que as nomeações se mantenham justas.
Podes falar com que impacto a equipa ou pessoa
teve?
Oficialmente, é preciso ser uma ‘testemunha
credível’ do seu impacto: é preciso ter uma
compreensão profunda do trabalho. Como
tal, a maioria dos nossos candidatos tendem a
ser membros de organismos governamentais,
organizações não governamentais ou associações
profissionais. Caso contrário, são educadores
profissionais, figuras respeitadas no sector, ou
trabalham na mesma organização ou esfera que
a(s) pessoa(s) nomeada(s). Mas não é necessário
assinalar um desses quadros: acolhemos
favoravelmente as nomeações de todos.
Podes encontrar outros apoiantes?
Nossas nomeações mais fortes incluem cinco
cartas de apoio, que é o número máximo que
podes incluir (deves acrescentar pelo menos duas).
Para dar aos nossos júris uma visão holística,
pedimos-lhe que procure recomendações de
uma mistura de diferentes apoiantes externos.
Podem ser parceiros, colaboradores, doadores
ou colegas, cada um com uma perspectiva única
sobre o(s) trabalho(s) do(s) nomeado(s). Pode
incluir no máximo um apoiante dessa pessoa ou da
organização da equipa.

Estás permitido nomear a ti próprio – só precisas
de pelo menos três apoiantes em vez de dois.
Consideramos as auto-nomeações exactamente
da mesma forma justa e imparcial, por isso não
há nenhuma vantagem ou desvantagem em se
nomear a si próprio.
Lembre-se: se estás a nomear uma pessoa ou
equipa, não podes também ser um apoiante
para eles. Isso não o impede de ser também um
apoiante de uma nomeação não relacionada.
O mesmo nomeado pode aparecer em mais do
que uma nomeação?
Sim – podem ser nomeados mais de uma vez na
mesma categoria, ou podem ser nomeados em
ambas as categorias se o seu trabalho abrange
tanto a pesquisa como o desenvolvimento.
Ter mais do que uma nomeação numa categoria
não aumenta as hipóteses do nomeado. Se
conheces outros que também estão interessados
em nomear a mesma pessoa ou equipa, considere
escolher um nomeador entre si, e pedir a todos os
outros que sejam apoiantes. Provavelmente fará
uma candidatura globalmente mais forte.
Há uma mão cheia de excepções
Não podes fazer uma nomeação (ou apoiar uma)
se:
•

gostarias de reconhecer o(s) teu(s) familiar(es)
imediato(s);

•

gostarias de reconhecer – ou és – um dos
nossos actuais directores, ou estás nos nossos
actuais Comités de Juris ou Consultivos;

•

gostarias de reconhecer alguém a título
póstumo*.

*	No triste caso de um indivíduo nomeado morrer durante o processo de selecção, retiraremos a sua nomeação.
Se ele tiver feito parte de uma equipa, continuaremos a considerar a nomeação do resto da equipa.
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Como posso fazer uma nomeação?

Eis o processo a seguir:
pedimos apenas que todos
os teus documentos e
descrições estejam em Inglês.

5.

O(s) nomeado(s) (ou você, se for autonomeado(s)) deve(m) dizer nas suas próprias
palavras como utilizariam o fundo do projecto
HK$15 milhões. Se for uma equipa, gostaríamos
de ver todos os nomeados no ecrã e a falar para
a câmara para que possamos compreender cada
um dos seus papéis únicos nesse projecto.

Para começar, incluímos modelos de formulários
para Pesquisa em Educação e Desenvolvimento da
Educação.
1.

Para os nossos júris, esta é uma das partes
mais úteis da nomeação. E não se preocupem:
eles não são influenciados por edições caras ou
qualquer aparência em particular. Estão atentos
à autêntica paixão, empenho, e grandes ideias
para obter o maior impacto dos fundos do
prémio.

Registe-se para uma conta de nomeador em
nomination.yidanprize.org/
Vamos precisar do teu nome completo,
endereço electrónico, endereço postal,
número de telefone, organização, e o teu papel
nesse momento.

2.

O vídeo deve ser um formato MP4, MOV, AVI,
ou M4V com menos de 200MB, idealmente
com dimensões de 1920 x 1080 (1080p). Se tiver
dificuldade em carregar o seu vídeo, podes,
em vez disso, fazer um link para ele. E se, por
qualquer razão, o(s) teu(s) indicado(s) tiver
dificuldade em fazer uma apresentação verbal,
informe-nos em nomination@yidanprize.org.

Partilhe biografia do teu nomeado (ou dos
nomeados)
Ou a tua biografia, se fores auto-nomeado.
Isso deve ser 200 palavras ou menos; usá-laemos nos nossos anúncios, se ganharem.

3.

Explique porque merecem essa distinção

6.

Escreva até 500 palavras para explicar o
trabalho da pessoa ou pessoas que estás a
nomear e as realizações ou resultados que os
seus projectos criaram. Podes incluir tanto o
impacto que o seu trabalho está a ter agora
como também o que pensas que poderiam
alcançar com o apoio do financiamento do
prémio.
4.

Diga aos Júris como o(s) teu(s) nomeado(s)
satisfaz(em) os critérios
Quando o nosso Comité de Juris avalia as
nomeações, eles estão particularmente à
procura de nomeações que satisfaçam os
nossos quatro critérios. Por favor, escreva um
máximo de 1000 palavras sob cada.

6

Carregue um vídeo de dois minutos do(s)
nomeado(s)

Para Pesquisa em Educação, partilhe as
publicações relevantes do nomeado (ou dos
nomeados)
Por favor partilhe pelo menos dois trabalhos
publicados (ou até cinco). Embora aceitemos
livros, capítulos de livros, artigos, materiais
didácticos, apresentações e meios digitais (tais
como vídeos), deverás incluir pelo menos dois
artigos de investigação revistos por pares. A
maioria das pessoas carrega-os como PDF, mas
também podemos aceitar links.

7.

Para Desenvolvimento da Educação, podes
partilhar revisões independentes
Encorajamo-lo vivamente a carregar qualquer
avaliação externa ou interna que mostre
aos nossos júris o impacto e o potencial do
trabalho do nomeado (ou dos nomeados).

8.

Carregue as cartas de apoiantes
O limite máximo de palavras para
cada carta é de 5.000 palavras, mas
não é necessário chegar ao limite;
a maioria das cartas tem uma a
duas páginas. Precisamos de pelo
menos duas (ou três se fores autonomeado) e, no máximo, cinco.
Podes fazer scan dessas cartas (em
papel timbrado oficial, por favor), ou
colar o texto na caixa de texto. Seja
como for, precisaremos de dados de
contacto de cada apoiante.

Uso da plataforma de
nomeação
Só aceitamos nomeações submetidas online,
utilizando a nossa plataforma. Se nunca a utilizaste
antes, eis o que esperar:
1.

Depois de teres criado uma conta, enviar-lheemos um e-mail de confirmação. Por favor,
abra-o quando ele chegar – terás de clicar no
link para activar a tua conta.

2.

Uma vez feito isso, podes dar início de imediato
à tua nomeação. Podes preencher o formulário
em qualquer ordem, e voltar a editar as vezes
que quiseres antes de submeter. Grave à
medida que avanças, para não correres o risco
de perder nenhum trabalho.

3.

Quando estiveres pronto, prima ‘Pré-visualizar’.
Verifique e faça as edições que precisares.
Quando estiveres satisfeito, carregue
‘Submeter’. Podes descarregar um PDF da tua
nomeação, e nós enviar-lhe-emos um e-mail a
dizer que o recebemos.

4.

Após a submissão, ainda podes fazer alterações
se precisares – nossos júris não verificam nada
até depois do prazo.

Re-submissões
Acolhemos com agrado novas
submissões, e desde 2020, temos
mantido todas as nomeações no nosso
sistema para que possas voltar a
apresentar para qualquer ano futuro.
Iremos avisá-lo quando a próxima ronda
abrir, para que possas voltar a entrar no
sistema, fazer actualizações, e submeter
novamente. Ou podes avisar-nos de que
não tencionas submeter este ano.
Não é necessário editar o formulário
se estiver todo actualizado. Mas é claro
que podes acrescentar novas provas
ou cartas de apoio. Podes utilizar as
mesmas cartas que anteriormente,
desde que o apoiante esteja satisfeito
com isso. Enviar-lhes-emos uma
confirmação e poderemos entrar em
contacto para mais informações, pelo
que deverás verificar sempre com eles.

Isso é tudo. Se tiveres uma pergunta para nós mais
tarde, entre em contacto com o nosso Secretariado
através de nomination@yidanprize.org, do o teu
‘formulário de Identificação’ (está no teu formulário
de nomeação). Mas por favor não envie qualquer
informação extra por correio ou e-mail – não
podemos revê-la.

Não se esqueça de ter tudo para entregar antes de
começares. É muito mais fácil e mais rápido assim. Há uma
lista de verificação no final deste guião para te ajudar.
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Dicas para tua nomeação

Forneça o máximo de provas possível

•

fases do projecto;

Estamos à procura de provas que demonstrem
o impacto do trabalho do nomeado (ou dos
nomeados). Para além de descrever as suas
realizações, insira links de web ou carregue
quaisquer documentos que possam ajudar os júris
a compreender a escala do seu impacto.

•

marcos principais;

O formulário de nomeação online permite-lhe
carregar qualquer documento extra que considere
útil para os nossos júris verem, por isso aproveite
ao máximo – por exemplo, existe alguma cobertura
de imprensa externa que gostarias de partilhar?
Existem relatórios de avaliação independentes
sobre o seu trabalho? Ou podes acrescentar
quaisquer cartas de recomendação adicionais.
Se algum destes não estiver disponível em inglês,
por favor inclua traduções (ou subtítulos em
vídeos).
Para nomeações de equipas, especifique o papel
único de cada membro
Se estás a nomear uma equipa de dois ou três
nomeados para o seu trabalho colaborativo,
partilhe connosco como trabalham em conjunto
para alcançar os seus objectivos – cada um dos
seus papéis únicos, como os seus conhecimentos
se complementam e como o seu trabalho preenche
os nossos critérios de julgamento como uma
equipa.
Tirar o máximo proveito do carregamento do
vídeo
Este é o momento do nomeado para falar
directamente aos júris – é especialmente
importante porque não temos uma fase de
entrevista. Portanto, não é apenas uma boa
oportunidade de falar através do seu plano para
o fundo do projecto HK$15 milhões; é também
uma oportunidade de mostrar o seu entusiasmo.
Embora não precisemos de uma repartição
orçamental detalhada, é útil compreender como
o(s) nomeado(s) planeia(m) trazer a sua visão à
realidade:
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•	o(s) resultado(s) final(is) e que impacto
esperam alcançar.
Lembre-se, eles só têm dois minutos – quer
sejam uma pessoa ou uma equipa. Se forem uma
equipa, gostaríamos de ver todos os membros no
ecrã e a falar para a câmara, para que possamos
compreender cada um dos seus papéis neste
projecto.
Não se preocupe com a qualidade da produção
ou com a adição de efeitos visuais. Os júris estão
interessados no conteúdo do vídeo, não no estilo.
O nomeado é bem-vindo a gravar na sua língua
nativa – de facto, por vezes isso pode tornar mais
fácil mostrar paixão – pedimos-lhe apenas que
acrescente legendas em inglês ou que forneça
também uma transcrição.
Utilizamos esse vídeo apenas para avaliação.
Não o divulgaremos nem o publicaremos sem
autorização.
Escrever uma carta de apoio
Se estiveres a escrever uma carta de apoio (ou
a pedir a outra pessoa para escrever), cabe a ti
explicar o impacto do trabalho do nomeado (ou
dos nomeados) – podes ter sentido esse impacto
pessoalmente, ou tê-lo observado em acção. Já
pedimos detalhes sobre a sua ideia e trabalho,
por isso pense nisso como um momento para
acrescentar um toque humano. Como é que esse
nomeado mudou vidas (ou como poderia mudar
vidas) com o seu trabalho?
Se estás a apoiar uma equipa, não se esqueça de
descrever como o seu trabalho em conjunto – não
apenas as suas realizações individuais – faz deles
um bom candidato a um prémio.
Deves dirigir a carta ao Comité de Júris, Prémio
Yidan.

Torne a tua resposta fácil de ler
O nosso júri não terá em conta a
apresentação ou formato, mas isso
ajuda sempre a apresentar claramente
as tuas respostas. Evite jargões e termos
técnicos e divida parágrafos mais longos
com subtítulos para os tornar mais
fáceis de ler.

Por vezes, não consideraremos
uma nomeação
É raro, mas ocasionalmente retiramos uma
submissão do processo de júri. Isso acontece se:

Quando estiveres pronto, tenha tudo
para entregar

•

É muito mais rápido carregar a tua
nomeação se já tiveres todos os
materiais e detalhes de que necessitas.
A nossa lista de verificação no final
deste guião irá ajudar.

inclui informação falsa: tais como uma carta
de apoio falsa, biografia inexacta, ou quaisquer
resultados ou alegações que não sejam
apoiados por evidências

•

não podemos ter a certeza de que o
nomeado liderou o trabalho: por exemplo,
se o trabalho for para uma organização, o líder
da organização normalmente seria um dos
nomeados; se não, deve mostrar que apoia a
submissão, sendo o nomeado ou um apoiante

•

nomeaste alguém que faz parte do nosso
Conselho de Administração, Comité
Consultivo ou Comité de Júris: para garantir
que mantemos o nosso processo de avaliação
rigoroso e independente, os membros directos
da nossa organização não são elegíveis para os
nossos prémios

•

o nomeado morreu tristemente desde que
submeteu: não atribuímos prémios póstumos
porque os nossos prémios incluem um fundo
de projecto para os próximos três anos de
trabalho de um laureado. Mas se fizeram parte
de uma equipa, vamos continuar a considerar
os restantes nomeados.

Se a tua internet é instável, considere
elaborar as tuas respostas primeiro
Podes descarregar os nossos
modelos de formulários de nomeação
para Pesquisa em Educação e
Desenvolvimento da Educação e redigir
as tuas respostas offline. Quando tiveres
tudo pronto, basta copiar e colar as tuas
respostas à plataforma de nomeações.
Não te esqueças que podes gravar à
medida que avanças
Podes preencher o teu formulário de
nomeação em qualquer ordem, e gravar
à medida que fores avançando sem
submeter. Recomendamos que graves
cada vez que terminares uma secção,
como medida de precaução.

Também o desencorajamos fortemente de
contactar qualquer um dos juízes sobre a tua
nomeação durante o processo.

9

Conheça o nosso Comité de Júris

PRESIDENTE, COMITÉ DE JÚRIS, PRÉMIO YIDAN

Dr Koichiro Matsuura
Antigo Director-Geral, UNESCO

O Comité de Avaliação é composto por um grupo
diversificado de peritos independentes, nomeados
por convite do nosso Conselho de Administração.
É sua função é de rever nomeações e decidir sobre
os laureados de cada ano, e enquanto o fazem,
mantêm-se (e são mantidos) aos mais altos padrões
de imparcialidade, abertura, e não tendenciosidade.
O Comité é dirigido pelo Presidente e é composto
por dois painéis – um para pesquisa e outro para
desenvolvimento – eles tomam decisões finais sobre
ambos os prémios colectivamente.

PAINEL DE JÚRIS, PRÉMIO YIDAN PARA A PESQUISA EM EDUCAÇÃO.

Sr Andreas Schleicher
Chefe, Painel de Julgamento,
Prémio Yidan para a Pesquisa em
Educação.

Professor Ju-Ho Lee
Presidente e CEO, Comissão de
Educação Ásia.

Director para a Direcção de
Educação e Competências, OECD.
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Professor Bruce M. Alberts
Presidência de Liderança de
Chanceler em Bioquímica e
Biofísica para Ciências e Educação,
Universidade da Califórnia, São
Francisco.

Dra Felice J. Levine
Director Executivo, Associação
Americana de Investigação
Educativa (AERA).

Dra Elizabeth M. King
Colegas Seniores não residentes,
Instituição Brookings.

Professor Zhang Min-xuan
Chefe, Centro de Formação de
Professores sob os auspícios da
UNESCO.

É um processo meticuloso, concebido para
reconhecer os destinatários mais dignos. Por essa
razão, pedimos-lhe que não contacte nenhum dos
nossos júris directamente sobre a tua nomeação.
Podes ver abaixo a comissão de júris completa, ou
visite nosso website para saber mais sobre eles.

PAINEL DE JÚRIS, PRÉMIO YIDAN PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

Sra Dorothy K. Gordon
Chefe, Painel de Júris, Prémio
Yidan para Desenvolvimento da
Educação.

Dr Allan E. Goodman
Presidente e Chefe do Executivo,
o Instituto de Educação
Internacional.

Membro da Direcção, Instituto
para Tecnologias de Informação
na Educação da UNESCO.

Dr Steven Cohen
Professor, Escola de Assuntos
Internacionais e Públicos,
Universidade de Columbia.

Sra Kiran Bir Sethi
Fundador e Director, The
Riverside School.

Sra Vicky Colbert
Fundador e Director, Fundación
Escuela Nueva (FEN).

Sr Ruben Vardanyan
Empresário social, investidor de
impacto e filantropo de risco.
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O que é que os juízes procuram?

Para tornar o processo imparcial, os juízes avaliam
as nomeações com base num conjunto de quatro
critérios: em que medida o trabalho dos nomeados
é orientado para o futuro, inovador, transformador
e sustentável?
Embora essas manchetes sejam amplamente
semelhantes tanto para os prémios de Pesquisa

em Educação como para os prémios de
Desenvolvimento na Educação, os seus critérios
específicos são diferentes.
Não procuramos temas, regiões ou tipos de
projectos em particular – nossos júris analisam cada
apresentação com base nos seus próprios méritos.

PESQUISA EM EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Orientado para o futuro
Estamos a procura de evidencias de que:

Queremos compreender:

•

•	se o seu traballho aborda um ou mais assuntos
criticos na educação;

aborda um ou mais assuntos criticos na educação;

•	tem resultados que já tem (ou aparentam ter) um
impacto global;
•	pode enfrentar novos desafios e difundir uma
educação inclusiva e justa para todos;

•	se o teu trabalho tem resultados que já tem (ou
parece ter) um impacto global amplo;
•	quão adiantado já estão a procura de desafios
e oportunidades na educação através do seu
trabalho;

•	tem o potencial para moldar o futuro da
educação.

•	como estão a criar um sistema melhorado de
educação para um futuro brilhante;
•	se poderem enfrentar novos desafios e difundir
educação inclusiva e justa para todos;
•	se eles tiverem o potencial para moldar o future
de educação.

Inovativo
Estamos a procura de evidencias de que:

Estamos a procura de evidencias que o seu trabalho:

•

•

é uma pesquisa original e inovadora;

•	estabelece a fasquia para um método científico de
alta qualidade ;
•	mostra abordagens novas e criativas à educação ;
•	pode ajudar-nos a desenvolver competências,
conhecimentos e autoconsciência para moldar a
sociedade para melhor.
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é revolucionária;

•	perturba a forma habitual de fazer as coisas;
•	mostra abordagens novas e criativas à educação;
•	pode ajudar-nos a desenvolver competências,
conhecimentos e autoconsciência que moldam a
sociedade para melhor.

Em toda a linha, o impacto é mais importante
Os nossos juízes querem saber que diferença o
trabalho do nomeado (ou dos nomeados) faz, ou
poderia fazer, para os sistemas educativos de todo
o mundo. O trabalho do nomeado ainda não tem

de ter alcance global – basta dizer-nos como tem
potencial para ser expandido ou replicado em
outras regiões.

PESQUISA EM EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Transformativo
Estamos à procura de evidências de que:

Queremos compreender:

•	tem influenciado o pensamento dos principais
educadores;

•	como o seu trabalho pode mudar sistemas ou
formas de trabalhar—em parte ou como um todo;

•	pode influenciar a comunidade educativa global;

•	se estão a influenciar a comunidade educacional
amplamente e se inspiram na colaboração;

•	parece capaz de construir um mundo melhor
através da educação.

•	o impacto que o seu trabalho já teve ou está a ter
nos sistemas educativos.

Sustentável
Estamos à procura de evidências de que:

Queremos compreender:

•	já provocou mudanças em algumas esferas – e
pode-se alastrar a muitos mais

•	como o seu trabalho tem crescido até agora – e
o seu potencial para trabalhar além fronteiras e
regiões;

•	tem o potencial de criar o tipo de mudança
duradoura que torna o mundo melhor.

•	o modelo de governação do seu trabalho – é
transparente e responsável?
•	se existe um modelo de negócio para o seu
trabalho, e se este tem sido financeiramente
estável até agora;
•	se existem ameaças legais ou regulamentares para
o seu trabalho.

Considerações finais
Qual é o impacto potencial?
O que é que o candidato espera conseguir em três
anos?
Quais são as principais áreas de foco?

Como é que o trabalho dessa pessoa ou equipa
resolve as necessidades?
Queremos compreender:
•	quão grave e generalizado é, agora e no futuro, o
problema que eles estão a abordar;
•

quantas pessoas impacta;

•	as suas funções únicas para assegurar o sucesso
do trabalho da sua organização .
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Conheça os nossos laureados:
transformadores da educação
Essas são as pessoas que se destacaram num campo repleto
de excelentes nomeações. Eis o que os nossos júris acharam
que lhes deu a vantagem.
2022
PRÉMIO YIDAN PARA A PESQUISA EM EDUCAÇÃO

Dra Linda Darling-Hammond
Charles E. Ducommun Professor Emérito de Educação, Universidade de Stanford
Presidente e CEO, Instituto de Política de Aprendizagem

Com uma vontade inabalável de ver cada aluno atingir o seu pleno potencial, independentemente da sua
origem social, género e geografia, Linda passou a sua vida a construir ferramentas de investigação que
apoiam políticas e práticas para criar melhores e mais justas oportunidades educacionais. A sua influência nas
políticas públicas tem ajudado os arquitectos de políticas a moldar mudanças positivas para as crianças em
grande escala.
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2022
PRÉMIO YIDAN PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Professor Yongxin Zhu
Fundador, Iniciativa Nova Educação
Professor, Escola de Educação, Universidade de Soochow

Professor Zhu está a abordar com sucesso alguns dos desafios mais intrincados na educação: melhorar
a equidade e inclusividade. Seu trabalho incentiva uma apreciação do valor da aprendizagem para o
crescimento pessoal, melhorando a leitura, a escrita e a comunicação. Tem conseguido mudar gradualmente
a forma como os professores abordam o desenvolvimento profissional e como os estudantes aprendem nas
salas de aula e em casa.
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2021

2021

PRÉMIO YIDAN DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO

PRÉMIO YIDAN PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Professor Eric A. Hanushek

Dra Rukmini Banerji

Paul e Jean Hanna Membro Sénior, Instituição
Hoover da Universidade de Stanford

Director Executivo, Fundação de Educação
Pratham

Eric tem sido capaz de ligar os campos da
economia e da educação. Desde a concepção de
sistemas melhores e mais justos de avaliação
do desempenho dos professores até à ligação
de melhores resultados de aprendizagem ao
progresso económico e social a longo prazo,
ele tem feito uma gama espantosa de áreas de
política de educação, susceptível de uma análise
económica rigorosa.

Rukmini e a equipa Pratham lembram-nos de
nos concentrarmos na qualidade da educação
e não apenas nas matrículas escolares. As
soluções que têm vindo a implementar para este
objectivo têm provado ser rentáveis e escaláveis,
com um potencial demonstrado de impacto
na inovação educativa global com resultados
transformadores.

2020

2020

PRÉMIO YIDAN DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO

PRÉMIO YIDAN PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Professor Carl Wieman

Sra Lucy Lake

Professor de Física & Escola de Pós-Graduação
em Educação, Universidade de Stanford

Chefe do Executivo, CAMFED

Sra Angeline Murimirwa
Directora Executiva – África, CAMFED

Carl está a inspirar cientistas e educadores à sua
volta de forma colaborativa para estabelecer o
que os estudantes devem aprender; para medir
cientificamente o que os estudantes estão
realmente a aprender, para adaptar métodos
de instrução e tecnologia para melhorar os
resultados de aprendizagem, e para adoptar o
que realmente funciona.
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O trabalho de Lucy e Angeline mostra que
parceria com comunidades para libertar
o potencial de liderança das raparigas e
mulheres à margem da sociedade cria um efeito
multiplicador inspirador. Nas suas próprias
palavras: ‘Quando se educa uma rapariga, tudo
muda.

2019

2019

PRÉMIO YIDAN DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO

PRÉMIO YIDAN PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Professora Usha Goswami

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Professor de Neurociência do Desenvolvimento
Cognitivo, Universidade de Cambridge

Fundador e Presidente Emérito, BRAC

Usha está na fronteira do desenvolvimento
de uma nova ciência em torno da educação,
utilizando tecnologia de imagem de ponta para
nos ajudar a compreender como o cérebro
realmente aprende, e para reconhecer os
mecanismos de processamento neural que estão
por detrás das diferenças individuais na forma
como as crianças desenvolvem competências
linguísticas.

Laboratórios de Brinquedos do BRAC e
Laboratórios de Brinquedos Humanitários
mostram que podemos oferecer às crianças
pequenas nos locais mais desprovidos de
recursos uma aprendizagem de alta qualidade
baseada na brincadeira – mantendo ao mesmo
tempo os custos baixos. Isso abre a porta para
um futuro melhor através da educação.

2018

2018

PRÉMIO YIDAN DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO

PRÉMIO YIDAN PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Professor Larry Hedges

Professor Anant Agarwal

Presidente do Departamento de Estatística,
Universidade Northwestern

Fundador e Director Executivo, edX

Trabalho de Larry permite aos investigadores
de todo o mundo adoptar uma abordagem
baseada em evidências para melhorar a
educação, permitindo que os factos substituam
os preconceitos políticos e pessoais nos debates
políticos. É particularmente valioso na medida
em que é amplamente aplicável, replicável e
expansível.

edX abre inúmeras novas oportunidades para
potenciais estudantes de todo o mundo que de
outra forma teriam dificuldades em aceder às
fontes tradicionais de educação.
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2017

2017

PRÉMIO YIDAN DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO

PRÉMIO YIDAN PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Professor Carol S. Dweck

Sra Vicky Colbert

Lewis e Virginia Eaton Professor de Psicologia,
Universidade de Stanford

Fundador e Director, Fundación Escuela Nueva
(FEN)

A descoberta de Carol de como as crenças
subjacentes sobre inteligência afectam a
motivação de aprendizagem transformou a
forma como compreendemos as capacidades
dos estudantes e o potencial de desenvolvimento
contínuo dos nossos cérebros.

O modelo FEN prima pelo desenvolvimento das
capacidades intelectuais e sociais-emocionais dos
seus estudantes – uma prova inspiradora de que
uma educação progressista bem fundamentada
não é um privilégio reservado aos estudantes das
economias desenvolvidas.

Dê uma olhada em yidanprize.org/global-community/laureates/ para saber mais sobre os nossos laureados.
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Dúvidas sobre algo?

Compreendemos que há
muitos pormenores a ter
em conta quando se está a
nomear alguém ou quando
se está a ser nomeado. É
aqui que podes encontrar
mais informações.

Podes assistir ao webinar do ano passado, ou
increver-se no nosso boletim informativo para
saber mais sobre os nossos próximos. Estão
repletos de dicas e conselhos sobre como fazer
sobressair o teu envio.
Se ainda não tiveres a certeza sobre alguma
coisa, contacte o nosso Secretariado
Temos uma equipa dedicada a manter o processo
de nomeação a decorrer, por isso, se tiveres
dúvidas ou preocupações sobre a tua candidatura,
envie um e-mail para nomination@yidanprize.org.

Para saber mais sobre a filosofia e processos do
Prémio, visite yidanprize.org
Encontrarás uma grande quantidade de informação
sobre a nossa história de fundação e estruturas
para manter justas as nossas nomeações.
Também poderás encontrar ali links para as
nossas páginas nos meios de comunicação social
onde partilhamos vídeos e artigos que o poderão
ajudar a compreender melhor o prémio, como
discursos de anteriores cerimónias de entrega de
prémios e trabalhos de projecto dos nossos actuais
laureados.

Inicie a tua nomeação
Comece por se registar para uma conta de
nominador em nomination.yidanprize.org/
Não te esqueças que há uma lista de
verificação no final deste guião para te ajudar
a começar.

Frequentemente actualizamos a nossa página
de Perguntas Mais Frequentes
Por isso, recomendamos que trate isso como o
teu primeiro porto de escala se tiveres problemas
com a tua nomeação, ou se precisares de
verificar algum dos requisitos. Cobrimos tanto as
responsabilidades mais vastas da Fundação como
os documentos e datas específicas da nomeação de
alguém.
E realizamos sessões de informação virtual
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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).
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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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