REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNA DLA UCZNIÓW KL. VI

pt. „ Razem tworzymy lepszy Internet”.
Rok szkolny 2014/2015
1. Cele konkursu:
- Nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
- Promowanie działań dzieci na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu.
- Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych.
- Wykorzystanie Internetu i innych źródeł informacji w procesie uczenia się.
- Rozwijanie aktywności twórczej uczniów poprzez wykorzystanie technik informatycznych.
- Pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.
2. Działanie inicjowane w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu : prezentacja
multimedialna ma przedstawiać treści związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci
Internet.
3. Organizator : nauczyciel zajęć komputerowych mgr Marzena Kajzer
4.Technika: praca wykonana w dowolnym programie graficznym, może zawierać zdjęcia,
emblematy. Praca powinna być zapisana na płycie CD lub DVD.
5. Charakterystyka prezentacji :
- Prezentacja może być pracą indywidualną lub grupową.
- Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut, slajdy powinny być prezentowane
automatycznie( od 10 do 20 slajdów).
- Pierwszy slajd powinien zawierać imiona i nazwiska autorów oraz nazwę szkoły, zaś ostatni
informację o wykorzystanych źródłach.
6. Termin: prace należy dostarczyć do dn. 20 lutego 2015r. do sali nr.2
7. Ocena prac: prace zostaną ocenione przez powołaną komisję w dniu 23.02.2015r.;
- Według następujących kryteriów: ogólny wyraz artystyczny, estetyka wykonania,
właściwy dobór tematu, pomysłowość.
- Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania i wykorzystania prac konkursowych.
- Uczniowie oddając prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
swoich danych osobowych.
(umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej ).
8. Komisja konkursowa:
Przewodniczący- dyrektor szkoły pani mgr Weronika Zofia Wilkosz.
1. Wicedyrektor pani mgr Agnieszka Szymaniak.
2. Nauczyciel zajęć komputerowych pani mgr Marzena Kajzer.
3. Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych pani mgr Joanna Gazda.
4. Nauczyciel zajęć komputerowych pani mgr Monika Zduńczyk.
9. Nagrody dla zwycięzców stanowią dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca.
10. Ogłoszenie konkursu ,wręczenie dyplomów i prezentacja prac nastąpi
na apelu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w dn. 25.02.2015r.
11. Postanowienia końcowe:
1. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Biorąc udział w konkursie, wyrażasz zgodę na publikowanie swojej pracy na szkolnej stronie
internetowej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin konkursu opracowała mgr Marzena Kajzer
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