REGULAMIN II EDUCJI KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
POD HASŁEM :

Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów
Patronat honorowy nad konkursem: Marszałek UMWO - Andrzej Buła
Organizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kuratorium Oświaty w Opolu
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
Uniwersytet Opolski
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola
Departament Współpracy z Zagranicą Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie,

Komitet Organizacyjny Konkursu
 Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe - prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński – przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego i jury Konkursu
 Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego – dr hab. Marek Białokur,
 Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego – prof. UO dr hab. Edward Nycz
 Kuratorium Oświaty w Opolu – mgr Michał Siek,
 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – mgr Janusz Wójcik,
 Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO – mgr Zbigniew Kubalańca,
 Departament Współpracy z Zagranicą i Promocją Regionu UMWO – mgr Mateusz Figiel,
 Wydział Oświaty Miasta Opola – dr Irena Koszyk,
 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu – mgr Małgorzata Szeląg, mgr Rafał
Sawicki
 Departament Współpracy z Zagranicą Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie
GŁÓWNE CELE KONKURSU:
 Upowszechnienie wiedzy o historii, kulturze, sprawach i życiu codziennym naszych południowych
sąsiadów z Republiki Czeskiej;
 Budzenie zainteresowania czeską kulturą, kulturą dnia codziennego;
 Budzenie zainteresowań przeszłością sąsiedniego kraju;
 Zachęcanie do poznawania zabytków kultury, przyrody, techniki w Republice Czeskiej
 Rozwijanie refleksji nad stosunkami polsko-czeskimi,
 Podnoszenie poziomu znajomości dorobku kulturalnego Czechów i ich wkładu do kultury
europejskiej, zwłaszcza twórców kultury;
 Propagowanie nowatorskich form rozwijania zainteresowań indywidualnych uczniów;
 Pozyskanie ciekawych prezentacji multimedialnych do wykorzystania w edukacji;
 Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
 Zachęcanie uczniów do samodzielnego poznawania życia sąsiadów;
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 Nabywanie umiejętności gromadzenia i selekcji informacji z różnych źródeł;
 Wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym.

ZAKRES TEMATYCZNY
Prezentacja może dotyczyć jednego z zaproponowanych tematów
Piękno i urok czeskiego krajobrazu.
Czeskie miasta.
Moja ulubiona postać związana z kulturą czeską.
Czesko-polskie związki kulturalne.
Czeskie zespoły i piosenkarze.
Czescy polonofile.
Czeskie zamki.
Ulubiony bohater filmowy lub literacki.
Czeski przemysł.
Wybrane wydarzenia z historii Czech.
Życie codzienne mieszkańców Czech.
UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w dwóch kategoriach (uczniowie klas
IV-V, w kategorii klas VI-VII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
PRACE KONKURSOWE
 warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie samodzielnej prezentacji multimedialnej przy
pomocy programu Microsoft PowerPoint (wersje nie nowsze niż pakiet Office 2013), zapisanej
w formacie ppt lub pptx;
 każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę;
 prezentacja powinna mieścić się w czasie do 10 minut;
 maksymalna objętość pliku prezentacji nie może przekraczać 50 MB
 prezentacja nie może zawierać więcej niż 20 slajdów (wyłączając bibliografię);
 aktywna powinna być opcja automatycznego przełączania slajdów;
 prezentacja musi zawierać, bibliografię i netografię wykorzystanych materiałów a przytaczane materiały
audiowizualne powinny być wykorzystywane z poszanowaniem praw autorskich, (t.j podaniem źródeł)
 W prezentacji nie może być więcej niż 7 slajdów wykorzystujących materiały zamieszczone w
Internecie.
 przesłana prezentacja konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana ani nie może
naruszać praw autorskich osób trzecich;
 praca musi być opatrzona godłem autora na prezentacji (powinno składać się z kombinacji 4 cyfr i 4
liter). Godło to należy powtórzyć na zaklejonej kopercie, która zawiera wewnątrz: godło oraz dane
osobowe autora pracy (imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły, e-mail własny lub rodzica,
ewentualnie. telefon, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna) zapisane drukowanymi literami.
 do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie, podzieleni wg typów szkół (podstawowe, kat. I i
kategoria II, gimnazjalne, ponadgimnazjalne);
 każda szkoła po wstępnej weryfikacji może nadesłać dowolną liczbę prac;
 prace należy dostarczyć na płytach CD/DVD, nośnik z prezentacji nie podlega zwrotowi po
zakończeniu konkursu;
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 organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania prac konkursowych do celów edukacyjnych,
popularyzacji oraz prezentowania na stronie internetowej organizatora konkursu;
 organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli nośnik jest uszkodzony lub pracę
wykonano w innym formacie i programie;
 organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymogów wymienionych w
regulaminie, dotyczących zwłaszcza niesamodzielności
 w slajdzie tytułowym prezentacji, ani w innym miejscu nie może pojawić się: imię i nazwisko
autora, szkoła czy miejscowość, poza godłem autora
Prace należy przesłać na adres: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,
45-051 Opole, ul. Oleska 48 z dopiskiem „Znam historię i kulturę Czechów”
najpóźniej do 15 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
 zgodność z tematyką konkursu (10 p.);
innowacyjność i samodzielność (15p.);
różnorodność zamieszczonych treści i materiałów (zdjęcia, wywiady, filmy, pamiętniki,
niepublikowane dokumenty itd.) (15 p);
oryginalność i estetyka wykonanej pracy (10 p.);
umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań (8 p.);
walory artystyczne (7 p.);
PRACE OCENIA JURY POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORÓW
NAGRODY KONKURSOWE:
 W każdej kategorii mogą być będą przyznawane miejsca: I, II, III i wyróżnienia;
 Przewiduje się dyplomy dla laureatów i podziękowania dla nauczycieli - opiekunów
nagrodzonych uczniów.
 Fundatorem I nagrody w każdej kategorii jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Pozostałe ustalenia
1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
głoszenie wyników konkursu – 28 listopada 2017
(na stronach www. Kuratorium Oświaty i Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)
Laureaci wraz z nauczycielami - opiekunami prac zostaną powiadomieni o terminie
i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie

W imieniu organizatorów prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
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