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REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI POD HASŁEM: 

 

„100 LAT NIEPODLEGŁEJ” 

 

 

PATRONAT (komisja konkursowa): 

 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 

  Muzeum Historyczne w Ełku 

 

GŁÓWNE CELE KONKURSU: 

 

 upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie wiedzy o historii Polski  

 rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów; 

 kształtowanie umiejętności kreatywno - krytycznego myślenia o dziejach minionych; 

 popularyzacja nowoczesnych metod nauczania na lekcjach historii oraz tworzenia projektów 

multimedialnych; 

 propagowanie  projektu jako nowatorskiej metody pracy ucznia; 



 wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji 

 promowanie nowatorskich metod pracy z uczniem i tworzenia autorskich rozwiązań 

metodycznych w nauczaniu historii 

  

  

ADRESACI KONKURSU 

 

          I.   Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

         II.  Nauczyciele szkół  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

  

PRACE KONKURSOWE 

         I. Uczniowie 

 

 Pracą konkursową jest stworzenie samodzielnego projektu multimedialnego na temat             

„100 lat Niepodległej” w dowolnej formie i  formacie; 

 W konkursie uczestniczą pojedynczy uczniowie lub zespoły maksymalnie 3 osobowe; 

 każdy uczestnik lub zespół  może nadesłać na konkurs jedną pracę; 

 prezentacja musi zawierać, bibliografię i netografię wykorzystanych materiałów; 

 do konkursu przystępują osoby indywidualnie lub zespoły uczniów (maksymalnie 3 osoby),       

oceniane z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej i możliwości uczniów  

 

I. szkoły podstawowe i gimnazja 

II. szkoły ponadgimnazjalne 

 

 

 każda szkoła po wstępnej weryfikacji może nadesłać dowolną liczbę prac; 

 prace należy dostarczyć na płytach CD, DVD, nośnik z projektu nie podlega zwrotowi po 

zakończeniu konkursu; 

 zastrzega się możliwość wykorzystania ich do celów edukacyjnych, popularyzacji oraz 

prezentowania na stronie internetowej organizatora; 



 organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli nośnik jest uszkodzony 

lub pracę wykonano w innym formacie; 

 warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego 

uczestnika karty zgłoszeniowej w formie papierowej(załącznik do niniejszego regulaminu)  

dołączonej do przesyłki z pracą; 

 

       II.  Nauczyciele 

 

 stworzenie  autorskiego  scenariusza zajęć lekcyjnych pod hasłem 

 „100 lat Niepodległej” 

 każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę; 

 prezentacja musi zawierać, bibliografię i netografię wykorzystanych materiałów; 

 prace należy dostarczyć na płytach CD, DVD, nośnik z projektu nie podlega zwrotowi po 

zakończeniu konkursu; 

 zastrzega się możliwość wykorzystania ich do celów edukacyjnych, popularyzacji oraz 

prezentowania na stronie internetowej organizatora; 

 organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli nośnik jest uszkodzony 

lub pracę wykonano w innym formacie 

 warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego 

uczestnika karty zgłoszeniowej (załącznik do niniejszego regulaminu) w formie papierowej 

dołączonej do przesyłki z pracą; 

 

Terminy składania prac konkursowych i ogłoszenia laureatów 

 prace należy wysłać na adres : 
 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie                        

Filia w Olecku ul. Plac Wolności 2 19-400 Olecko 

 

w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2018 roku 

 

 ogłoszenie listy laureatów i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018 roku 

 

 



Kryteria oceny prac konkursowych 

 

     I. Uczniowie 

 Nowatorski sposób ujęcia tematu 

 Atrakcyjność formy projektu 

 Wkład pracy uczniów 

 Zachowanie zasad pracy metodą projektu 

 Osiągnięty efekt końcowy działania 

 W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę zapisy podstawy programowej 

i możliwości uczniów na 3 etapach edukacyjnych 

 

      II. Nauczyciele 

 

 Nowatorski sposób ujęcia tematu 

 Atrakcyjność formy zajęć lekcyjnych  

 Zgodność z zapisami podstawy programowej 

 Korelacja międzyprzedmiotowa zagadnień ujętych w scenariuszu 

 Materiały dodatkowe ( karty pracy, materiały dla nauczyciela i ucznia, multimedia) 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

 Ogłoszenie listy laureatów i uroczyste wręczenie nagród nastąpi  w listopadzie 2018 roku 

 

 Szczegółowych informacji udziela: 

 

 Jacek Rutkowski - nauczyciel konsultant 

W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku 

 

nr telefonu: 87 621 78 13 

mail: rutkowski@wmodn.olsztyn.pl 

 


