KONKURS HISTORYCZNY

DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z OKAZJI

550 ROCZNICY PODPISANIA II POKOJU TORUŃSKIEGO
1466-2016

„MOJA MAŁA OJCZYZNA I ZAKON KRZYŻACKI”

ORGANIZATORZY:





Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Muzeum Historyczne w Ełku

GŁÓWNE CELE KONKURSU:



Upamiętnienie 550 rocznicy podpisania II Pokoju Toruńskiego;



kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez
upowszechnianie wiedzy o historii Polski i regionu Warmii i Mazur;



rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;



popularyzacja nowoczesnych metod nauczania na lekcjach historii oraz tworzenia
projektów multimedialnych;



wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji;



promowanie nowatorskich metod pracy z uczniem i tworzenia autorskich rozwiązań
metodycznych w nauczaniu historii.

ZAKRES TEMATYCZNY

I. Znajomość zagadnień z podstawy programowej z zakresu historii w szkole podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
II. Znajomość historii Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem okresu działalności
Zakonu Krzyżackiego w latach 1226-1525.

ADRESACI KONKURSU

I. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
II. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

PRACE KONKURSOWE

I. Uczniowie - II, III, IV etap edukacyjny

 Pracą konkursową jest stworzenie samodzielnego projektu multimedialnego na temat
„Moja mała ojczyzna i Zakon Krzyżacki” w dowolnej formie i formacie;


każdy uczestnik lub zespół może nadesłać na konkurs jedną pracę;



projekt musi zawierać, bibliografię i netografię wykorzystanych materiałów;



praca musi być opatrzona godłem autora i zawierać zamkniętą kopertę z danymi
osobowymi autora pracy (imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły), imieniem
i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna;
do konkursu przystępują osoby indywidualnie lub zespoły uczniów (maksymalnie 3 osoby),
oceniane z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej i możliwości uczniów na trzech
etapach edukacyjnych:





każda szkoła po wstępnej weryfikacji może nadesłać dowolną liczbę prac;



prace należy dostarczyć na płytach CD, DVD, nośnik użyty do 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 - II, III, IV etap edukacyjny


Stworzenie autorskiego scenariusza zajęć lekcyjnych n/t
„Moja mała ojczyzna i Zakon Krzyżacki”



każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę;



scenariusz musi zawierać, bibliografię i netografię wykorzystanych materiałów;



praca musi być opatrzona godłem autora i zawierać zamkniętą kopertę z danymi
osobowymi autora pracy;
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 nieznanym 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 30 września 2016 roku

 Ogłoszenie listy laureatów i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2016
roku
 Szczegółowych informacji udziela Jacek Rutkowski nauczyciel konsultant
W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku
nr telefonu: 87 621 78 13

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 wymagania podstawy programowej
na trzech 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



Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po posiedzeniu Komisji Konkursowej w październiku 2016 roku.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody w każdej z kategorii konkursu.

