REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PN.
„IRENA SENDLEROWA – HERIOZM I EMPATIA”
§1.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
Konkurs stanowi część Powiatowego Projektu Edukacyjnego „Irena Sendlerowa – pro
memoriam”.
§2.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas siódmych szkół
podstawowych z terenu powiatu pułtuskiego.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, dotyczącej Ireny
Sendlerowej jako osoby szlachetnej, odważnej i bezkompromisowej.
§ 3.
Cele konkursu:
•

popularyzacja osoby Ireny Sendlerowej (w ramach realizacji Powiatowego Projektu

Edukacyjnego „Irena Sendlerowa – pro memoriam”),
•

rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i selekcjonowania
potrzebnych informacji,

•

propagowanie postaw etycznych oraz rozbudzanie wrażliwości młodych ludzi, •
poznanie historii II wojny światowej.
§ 4.

Sposób przeprowadzenia konkursu
Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych. Prezentacja
zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu
Microsoft Office). Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji
powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach
pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie
i zespołowo są takie same. Praca powinna zawierać minimum 20 slajdów (nie więcej niż 30).
§ 5.
Miejsce i termin składania prac:
Konkurs odbywa się w terminie od 21.03.2018r. do 17.04.2018r. i przebiega według
harmonogramu:

Zgłoszenia do konkursu - do 28.03.2018r.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród - 23 kwietnia 2018 r. podczas
Dnia Otwartego w Zespole.
Prace należy dostarczyć na płycie CD lub innym nośniku do Biblioteki w Zespole Szkół
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Prezentacje można również wysłać
na e-mail: dorissob@wp.pl. Bliższych informacji udzielają koordynatorki przedsięwzięcia:
p. Dorota Sobocińska, tel. 660-435-538 i p. Anna Świerczewska, tel. 885-224-970.
§ 6.
Wyniki
konkursu
internetowej Zespołu

zostaną
opublikowane
– www.zszpultusk.edu.pl.

na

stronie

§ 7.
Kryteria oceny prac przez komisję konkursową Komisja
oceniać będzie w szczególności:
- oryginalne ujęcie tematu
- poprawność językową oraz wartości edukacyjne prezentacji
- estetykę oraz samodzielność pracy,
- grafikę i szatę graficzną prezentacji,
- efekt wizualny, przejrzystość,
- techniczną poprawność wykonania.
§ 8.
Postanowienia końcowe
Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje
postanowienia powyższego Regulaminu. Nagrodzone prezentacje mogą być wykorzystane
przez ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w celach promocyjnych. Zagadnienia
nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
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