Regulamin szkolnego konkursu na wykonanie najlepszej prezentacji multimedialnej,
organizowanego z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2018r.- Jesteśmy
odpowiedzialni za Ziemię
pt. „Drugie życie tworzyw sztucznych”

Przedmiot i cele konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power
Point.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Bielicach.
3. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie prezentację
multimedialną w programie Power Point na podany temat tj. „Drugie życie tworzyw
sztucznych”.

Celem konkursu jest:
a) ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie
własnych opracowań na zadany ekologiczny temat,
b) rozwój świadomości zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska tworzywami
sztucznymi,
c) wzrost wiedzy z zakresu konsekwencji środowiskowych, klimatycznych i zdrowotnych
związanych z używaniem plastiku,
d) edukacja i tworzenie trwałych nawyków w zakresie gospodarki odpadami,
e) poznanie skali problemu oraz alternatywnych rozwiązań w Polsce i na świecie.

Forma dostarczonej pracy
1. Prezentację multimedialna należy przygotować w programie Power Point.
2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
3. Prace muszą być wykonywane indywidualnie.
4. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 20 minut.
5. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 20 slajdów i nie więcej niż 30.
6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do wykorzystania co najmniej 10 autorskich
fotografii.

7. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji, w oparciu o
które powstała prezentacja. Jeżeli źródła są elektroniczne podaje linki do tych treści.
8. Prace należy składać na płycie CD.
9. CD powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa, temat pracy).
10. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym
otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z rozszerzeniem *.ppt,
*.pptx).
11. Jako nazwę plików należy podać temat pracy.
12. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające
praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.
Miejsce i termin składania prac
1. Prace należy składać w terminie do 17 kwietnia 2018r. u nauczycieli biologii i geografii
( A. Szalaty, W. Opasińska).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od daty złożenia prezentacji.
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Zadaniem czteroosobowej komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami
niniejszego regulaminu.
2. Komisja będzie przyznawała punkty za:








Walory edukacyjne prezentacji: do 10 pkt,
Ciekawe podejście do tematu: do 5 pkt,
Zrozumiały, czytelny język, nieprzeładowanie slajdów treścią: do 5 pkt,
Ciekawe własne fotografie: do 5 pkt,
Prawidłowy dobór treści: do 5 pkt,
Samodzielność: do 5 pkt,
Szatę graficzną: do 5 pkt,

Nagrody
1. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi
2. Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać trzy wyróżnienia.
3. Najlepiej oceniona prezentacja zostanie publicznie przedstawiona społeczności
szkolnej w dniu rozdania nagród.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Postanowienia końcowe
1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego
Regulaminu.
2. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej Zespołu
Szkół w Bielicach.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.

