Regulamin konkursu
„Droga do Niepodległości”
Cele konkursu:
1. budzenie świadomości przynależności do kraju ojczystego oraz emocjonalnego związku
z Polską,
2. zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat historii Polski,
3. uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
4. kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystania dostępnych materiałów,
fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej,
5. kształcenie umiejętności w grafice komputerowej,
6. promowanie talentów dzieci i młodzieży,
7. motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy historycznej i umiejętności z zakresu
technologii informacyjnej.
Konkurs w dwóch kategoriach:
1. grafiki komputerowej w programie Paint dla klas III-VI,
2. prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Power Point dla klas VII – VIII.
Tematy prezentacji multimedialnych:
Dla klas VII
1. Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją.
2. Noc listopadowa.
3. Powstanie styczniowe.
Dla klas VIII
1. Powstanie i działalność Legionów Polski w latach 1914-1918.
2. Wielcy Polacy w walce o niepodległość.
3. Walki o granice Polski w latach 1918-1921.
4. Wojna polsko-bolszewicka. Bitwa warszawska 1920 r.
Tematy grafik komputerowych
1. Moja Niepodległa. Polska moimi oczami.
2. Symbole narodowe i hasła niepodległościowe.
3. Jak wyobrażam sobie pierwszy dzień niepodległości.
4. Wielcy Polacy: Józef Piłsudski i Tadeusz Kościuszko.
5. Prezydenci Polski niepodległej.
Sposób przygotowania prac:
1. Prezentacja powinna zawierać minimum 15 slajdów. Praca musi zawierać dane autora (imię,
nazwisko i klasę) oraz bibliografię.
2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia, nauczyciel pełni rolę opiekuna
projektu.
3. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw autorskich
osób trzecich.

4. Prace (prezentacje i grafiki komputerowe) – należy wysłać pocztą elektroniczną do
8.11.2018 r. na adres e-mail: a.pabich@czworka.info lub z.zawodzinski@czworka.info.
5. Przy wysyłaniu grafik komputerowych należy pamiętać aby w treści wiadomości wpisać dane
autora (imię, nazwisko i klasę).
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz
że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
7. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie
ich nazwisk w celach związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nauczyciele informatyki i historii

