Konkurs
EUROPEJSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to wyjątkowy okres nie tylko dla Polaków. Boże Narodzenie
chętnie świętują również mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Każde z państw pielęgnuje swoje
tradycje związane z jego obchodami, które są bardzo różnorodne, a czasami nawet zaskakujące.
I. Cele konkursu
- pielęgnowanie przywiązania do wartości i tradycji
- poszerzanie wiedzy uczniów na temat Świąt Bożego Narodzenia w Europie i tradycji związanych z nimi
- kształcenie postaw szacunku i tolerancji wobec dziedzictwa kulturowego innych kultur i tradycji
- uczenie odpowiedzialności, terminowości wykonywania zadań, planowania pracy i współpracy
- przygotowanie do wystąpień publicznych
- integracja społeczności szkolnej
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
- budowanie świadomości europejskiej w ramach Programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego
II. Warunki konkursu
1. Adresatami konkursu są uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu.
2. W pierwszej konkurencji biorą udział reprezentacje poszczególnych klas, których zadaniem jest
opracowanie prezentacji multimedialnej na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jednym z
wcześniej wylosowanych krajów Unii Europejskiej.
3. Praca powinna być wykonana w zespołach kilkuosobowych. Prezentacja multimedialna zgłoszona do
konkursu powinna być wykonana w programie Microsoft Office PowerPoint lub kompatybilnym z nim.
4. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut i składać się z nie więcej niż 15 slajdów.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw
autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.
5. Prace należy składać u nauczyciela religii – p. Cezarego Budzenia. Termin składania prezentacji upływa
18 grudnia 2017 roku.
6. Dnia 19 grudnia w ramach gali konkursowej zostaną wyłonione najciekawsze prezentacje, których
autorzy, będą zaproszeni do ponownego ich zaprezentowania na uroczystym przedświątecznym apelu
przed dyrekcją, gronem pedagogicznym i całą społecznością szkolną.
7.
Drugą konkurencją, do której są zaproszeni uczniowie dnia 19 grudnia jest przygotowanie świątecznej
potrawy charakterystycznych dla danego kraju.
III. Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora (Cezary Budzeń, Sylwia Nejfert,
Karolina Jakubiak ) składająca się z wyżej wymienionych osób oraz dwóch wybranych nauczycieli.
2. Prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów:
a) Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem)
b) Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji
c) Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
d) Estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania
e) Efekt wizualny (szata graficzna)
3. Walory przygotowanych potraw także zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najlepsze zostaną
wyróżnione.
4. Dla zwycięskich trzech drużyn przewidujemy dyplomy oraz skromne upominki. Konkurs wlicza się do
rywalizacji Ligii Klas.

