
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ  w PROJEKCIE  

„Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu 

miałby być obojętny na piękno człowieka”  

Numer projektu: 2019-1-PMU-1273 

 

§ 1 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka chcących wziąć udział w projekcie …. 
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu operacyjnego POW ER 

§ 2 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, która przybliży 
młodzieży hiszpańskiej Polskę, Dolny Śląsk, Wrocław, Oleśnicę naszą szkołę, czy patrona 
naszej szkoły – wybór zagadnienia należy do autora prezentacji 

§ 3 

Cele konkursu 

● wyłonienie uczestników projektu,  
● rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 
● kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,  
● wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem 

praw autorskich. 

§ 4 

Sposób przeprowadzenia konkursu: 

● prace muszą być wykonywane w języku angielskim 
● prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint 

(pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i 
zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach 



 
 

(z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps), 
  

● prezentację można wykonać także wykorzystując Google Presentation bądź 
Presi, wtedy należy przesłać link do prezentacji na dziennik elektroniczny 
koordynatora projektu p. Elżbiety Felickiej-Okrzesik, 

● jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię, 
● w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach 

źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji) a także 
informacja dla jakiej grupy wiekowej przeznaczona jest prezentacja,  

● praca powinna zawierać minimum 20 slajdów. 
 

§ 5 

Miejsce i termin składania prac: 

● prace należy dostarczyć na pendrivie lub wysłać w formie linku do koordynatora 
projektu p. Elżbiety Felickiej-Okrzesik do dnia 24.01.2020r 
 

§ 6 

Kryteria oceny pracy: 

● interesujące i przyciągające uwagę ujęcie tematu (0-2pkt) 
● oryginalne i ciekawe przemyślenia (0-2 pkt)  
● zrozumiały język (0-2pkt)  
● estetyka i szata graficzna (0-1 pkt)  
● samodzielność pracy (0-1pkt)  
● zawartość prezentacji w odniesieniu do wieku odbiorcy (0-1pkt)  
● przejrzystość (0-1pkt) 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik         
akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu       
wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w dla potrzeb projektu. 

 



 
 

 

 
 


