„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.”
(Walt Disney)

WOJEWÓDZKI KONKURS
DLA UCZNIÓW KLAS VI-VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DREAM BIG 2018
” MY DREAM JOURNEY ”
Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint
(indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych)

SZCZEGÓŁY KONKURSU
1. ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa nr 86
im. prof. Jerzego Sampa
ul.Wielkopolska 20
80-180 Gdańsk
Tel. 58 309 93 08
Opiekunowie konkursu: Anna Kupisiewicz, Barbara Kawa, Katarzyna
Kłopotowska
2. CELE KONKURSU:
- rozwijanie ciekawości świata, kreowanie dziecięcych marzeń
- wzmacnianie umiejętności korelowania wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody,
języka angielskiego i zajęć komputerowych
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
3. UCZESTNICY:
Uczniowie klas VI i VII pomorskich szkół podstawowych
4. ZASADY KONKURSU:
1.

2.

Na konkurs należy przygotować prezentację w języku angielskim w programie
PowerPoint (8-10 slajdów) na temat „My Dream Journey”. Praca powinna zawierać
samodzielnie napisany tekst i być w całości przygotowana przez jej autorów.
Prezentacje powinny zawierać m.in. odpowiedź na poniższe pytania:
 POMYŚL O MIEJSCU/ MIEJSCACH NA ŚWIECIE, KTÓRE PRAGNIESZ ODWIEDZIĆ
 ZASTANÓW SIĘ, DLACZEGO CHCIAŁABYŚ/CHCIAŁBYŚ ODWIEDZIĆ WŁAŚNIE TO MIEJSCE
 POMYŚL O TYM, JAK MOGŁABYŚ/ MÓGŁBYŚ SIĘ TAM DOSTAĆ, GDZIE ZAMIESZKAĆ, CO ZOBACZYĆ,
CZEGO SPRÓBOWAĆ



ZASTANÓW SIĘ NAD OPRAWĄ GRAFICZNĄ I MUZYCZNĄ PROJEKTU- WYKORZYSTAJ ZNANE CI
MOŻLIWOŚCI PROGRAMU POWERPOINT, PASUJĄCE DO TWOJEGO POMYSŁU

3.

Każda szkoła, biorąca udział w konkursie przesyła maksymalnie pięć prac
konkursowych, wyłonionych w eliminacjach szkolnych, których formę ustala
szkolny opiekun konkursu.

4.

Wszystkie prezentacje powinny być opisane: imię i nazwisko autora/ autorów,
klasa, nazwa i adres placówki z nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna, adres email opiekuna.

5.

TERMIN
NADSYŁANIA
PRAC
na
adres
e-mail
organizatora:
a.kupisiewicz86@wp.pl (temat: ”Dream Big 2018”/nazwa szkoły) upływa
14.05.2018.

6.

Komisja konkursowa oceniać będzie:
 wartość merytoryczną prezentacji (udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte
w pkt.2 )
 wartość językową (wykorzystanie umiejętności tworzenia tekstu w językiem
angielskim, stopień trudności, poprawność językowa)
 wartość artystyczną (sposób wykonania prezentacji, spójność formy z
treścią, adekwatne wykorzystanie możliwości programu)

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU odbędzie się w siedzibie organizatora, a wyniki
konkursu zostaną przesłane do opiekunów szkolnych drogą mailową oraz
umieszczone na stronie internetowej organizatora http://www.sp86gdansk.pl/ do
dnia 28.05.2018. Dyplomy i nagrody oraz certyfikaty dla opiekunów zostaną
przesłane pocztą do 11.06.2018.
6. Od decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i
nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) uczestników konkursu.
8. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność
organizatora.
9. Nadesłanie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją zasad regulaminu
konkursu.

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY
ORGANIZATORA: a.kupisiewicz86@wp.pl

