Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie do udziału
w konkursie na prezentację multimedialną pod tytułem:

„MÓJ KRAJ - MOJA WIELKOPOLSKA”
Działanie podjęte w ramach realizacji przez szkołę projektu” Nowoczesna i proeuropejska
szkoła” finansowanego z Funduszy Europejskich
Poniżej prezentujemy regulamin konkursu:
§1 Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat „Mój kraj-moja
Wielkopolska”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
§2 Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do połączenia wiedzy na temat naszego kraju i regionu
z umiejętnościami informatycznymi oraz zaprezentowanie ich w atrakcyjny sposób.
§3 Sposób przeprowadzenia konkursu
Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo ( do 3 osób). Dozwolony jest nadzór
nauczycieli przedmiotów - informatyki i geografii. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna
spełniać poniższe kryteria:
- być przygotowana w programie Microsoft PowerPoint;
- trwać do 15 minut;
- być przygotowana w języku polskim;
- powinna zawierać takie elementy jak: położenie kraju w świecie, w Europie, mapa Polski, mapa
Wielkopolski, krainy geograficzne wraz z opisem, ciekawostki z regionu ( kuchnia regionalna,
zabytki, tradycja, stroje ludowe, wielcy Polacy, przyroda, krajobrazy i inne).
- prezentacja powinna być podpisana w ostatnim ze slajdów - imię, nazwisko oraz klasa.
§4 Termin składania prac
Termin składania prac upływa 13 grudnia 2016 roku. Prezentację nagraną na płytę CD należy
dostarczyć do nauczycieli: Izabeli Koniecznej, Irminy Jaźwińskiej lub Tomasza Soszyńskiego.
§5 Kryteria oceny prac konkursowych
Prezentacja będzie oceniania pod kątem walorów estetycznych, oryginalności oraz bogactwa
treści.
§6 Ogłoszenie wyników oraz nagrody
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni 14 lutego 2017 roku. Dla zwycięzców przewidziane są
atrakcyjne nagrody. Uczestnicy mają także możliwość zdobycia dodatkowej oceny z geografii
i informatyki. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają punkty dodatnie
z zachowania.
§7 Postanowienia końcowe
Decyzja komisji oceniającej prace jest ostateczna. Uczeń przystępujący do konkursu akceptuje
zapisy powyższego regulaminu. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na
późniejsze wykorzystanie prac w celu promocji kraju i regionu.
ORGANIZATORZY KONKURSU:
Nauczyciele biorący udział w projekcie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie realizuje projekt
,,Nowoczesna i proeuropejska szkoła” finansowany z Funduszy Europejskich.

