REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia - losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”
– kategoria: projekt edukacyjny
Rok szkolny 2017/2018
§1
PODSTAWA PRAWNA
Konkurs Historyczny w kategorii projektów edukacyjnych pt. – „Nieznani bohaterowie,
nieznane wydarzenia - losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”
jest konkursem organizowanym na podstawie:
1. Art. 51 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
2. § 1 – 6 oraz §15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
§2
ORGANIZATORZY I PATRONAT
1. Organizatorami Konkursu są: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojskowe
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia

Nauczycieli.

Ogólnopolskim

koordynatorem

Konkursu

jest

Mazowiecki Kurator Oświaty.
2. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Stowarzyszenie-Klub Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari i Porozumienie Organizacji Kombatanckich
Płocka.
§3
CEL KONKURSU
1. Popularyzowanie

wśród

młodzieży

historii

wojskowości

oraz

wiedzy

o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego.
2. Budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień
uczniów przez inspirowanie ich do poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących
edukacji historycznej.
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3. Mobilizowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania, gromadzenia i badania
źródeł historycznych oraz prezentowania historii w nowatorskiej, interesującej
i twórczej formie.
4. Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych,
a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
§4
ZAKRES I TEMATYKA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VII, uczniów
klas gimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz oddziałów zasadniczych
szkół zawodowych i obejmuje losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
1887-1922 w kategorii projekty edukacyjne pt.: – „Nieznani bohaterowie,
nieznane wydarzenia”.
2. Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach:
1) kategoria projekty multimedialne:
a) film (reportaż, wywiad),
b) audycja radiowa (reportaż, wywiad),
c) strona internetowa (WWW, blog),
d) prezentacja multimedialna;
2) gry edukacyjne.
3. Zasady realizacji projektu:
Projekt może być przygotowany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo
(zespół autorski może liczyć maksymalnie do 3 osób) pod merytoryczną opieką
nauczyciela.
4. Projekt powinien spełniać następujące warunki:
a) być rzetelnym, autorskim opracowaniem samodzielnie zebranych przez
autora/autorów źródeł historycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień
i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii, itp.);
b) dotyczyć konkretnych osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych
z okresem Konkursu, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany;
c) mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości opracowanego projektu.
5. Zgłaszane do Konkursu projekty edukacyjne powinny zawierać scenariusz
i sprawozdanie oraz spełniać następujące kryteria:
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1) scenariusz powinien mieć objętość do 10 stron A4 – (Arial, czcionka 12,
odstęp 1,5) wraz z uzasadnieniem wyboru tematu, opis podziału i przebiegu
prac nad projektem, informacje dotyczące źródeł i wywiadów, bibliografię;
2) sprawozdanie powinno zawierać
o

metodach

popularyzacji

opis realizacji projektu,

projektu

w

społeczności

informacje
szkolnej

oraz podsumowanie projektu wraz z wnioskami.
3) projekty prezentacji powinny być zrealizowane w jednej z następujących
form:
a) audycja radiowa (do 15 min.),
b) film dokumentalny (do 15 min.),
c) strona internetowa (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
d) prezentacja multimedialna (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
e) gra edukacyjna (koncepcja gry wraz z instrukcją, projekt graficzny);
4) prace mogą być wykonane w formie elektronicznej (na nośnikach: płyta DVD
lub pendrive), zapisane w ogólnodostępnych programach (pakiet Microsoft
Office, Windows Media Player) lub w wersji papierowej (w zależności
od wyboru formy projektu).
6. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie projekty, które:
a) nie przedstawiają faktów i źródeł historycznych,
b) zawierają powtarzające się w całości lub we fragmentach istniejące
opracowania,
c) stanowią prace nagrodzone w innych konkursach.
§5
ORGANIZACJA I TERMINY
1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i finałowym, które zostaną
przeprowadzone w następujących terminach:
1) I etap szkolny - do 15 lutego 2018 r. – organizowany przez dyrektorów
szkół.
Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie
formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.losyzolnierza.pl
w terminie od 20 listopada do 15 grudnia 2017 r.
Szkolne komisje oceniają prace uczniów i kwalifikują do finału po jednej
pracy z każdej formy projektu.
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Prace zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego należy przesłać w terminie
do 15 marca 2018 r. w formie papierowej lub elektronicznej (DVD, pendrive)
na adres:
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Projekt edukacyjny – Losy żołnierza”

Uwaga! Decyduje data stempla pocztowego (do 15 marca 2018 r.).
Do pracy nadesłanej do finału Konkursu, powinien być dołączony:
egzemplarz scenariusza pracy w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (płyta
CD, pendrive).
Praca powinna być opatrzona godłem: np. SP-121-TS/VI, gdzie:
a) SP-121 - oznacza typ i numer szkoły
(i tak: SP – szkoła podstawowa,
Gim – gimnazjum,
BS – branżowa szkoła I stopnia,
ZSZ - zasadnicza szkoła zawodowa)
b) TS - inicjały ucznia
c) VI - klasę, do której uczęszcza uczeń).
Dodatkowo w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem powinno
znajdować się zgłoszenie zawierające informacje:
 pełna nazwa szkoły (z patronem, jeśli szkoła posiada),
 imię i nazwisko uczestnika,
 klasa i rok urodzenia,
 imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
 adres szkoły,
 adres e-mail,
 numer telefonu kontaktowego.
2) II etap finałowy – Główna Komisja Konkursu ocenia prace uczniów
w terminie do 14 maja 2018 r.
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§6
SPOSÓB OCENY PRAC
1. Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane przez Komisję Konkursową
wyłonioną przez Organizatorów.
2. Kryteria oceny prac:
a) merytoryczna poprawność prezentowanych zagadnień,
b) unikalne i samodzielnie zdobyte przez autora źródła historyczne,
c) twórczy charakter pracy,
d) interesująca i oryginalna forma przekazu, adekwatna do prezentowanego
zagadnienia,
e) znajomość tła historycznego, przedstawienie opisywanych wydarzeń
w szerszym kontekście historycznym,
f) dokumentację procesu tworzenia projektu - scenariusz,
g) wykazanie się takimi umiejętnościami jak: praca w zespole, formułowanie
własnych

opinii, poszukiwanie

i analizowanie

materiałów uzyskanych

z różnych źródeł.
3. Proces oceniania prac jest niejawny.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji
ani zaskarżeniu.
5. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 maja 2018 roku.
§7
NAGRODY
1. Za zajęcie pierwszych miejsc (w każdej kategorii projektu) Komisja
Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim
autorom projektu.
2. Wybrane prace laureatów Konkursu zostaną opublikowane w wydawnictwie
pokonkursowym i upowszechniane na stronach internetowych: Konkursu
„Losy

żołnierza…”,

Wojskowego

Centrum

Edukacji

Obywatelskiej

i Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
§8
PRZECHOWYWANIE I PUBLIKACJA PRAC
1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
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2. Organizatorzy

zastrzegają

konkursowych

w

różnych

sobie

prawo

dziedzinach

do

wykorzystywania

swojej

działalności,

prac

głównie

edukacyjno-promocyjnej.
3. Autorzy

prac

zachowują

prawo

do

samodzielnej

publikacji

pracy

z zaznaczeniem, że została ona przygotowana na konkurs.
§9
ZAKOŃCZENIE KONKURSU
1. Autorzy prac wybranych przez Komisję Konkursową zostaną zaproszeni
na

uroczystą

Galę

Finałową

XXIII

Ogólnopolskiego

Konkursu

Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice
Rzeczypospolitej”, podczas której zostaną wręczone nagrody. O terminie
uroczystości laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i na adres
e-mail.
2. Informacji dotyczących Konkursu udziela: mjr Włodzimierz Tryka, adres:
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Nieświeska 54/56
(budynek

35),

03-867

Warszawa,

tel.

261 872

552,

email:

wceo.ok@ron.mil.pl.
3. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w terminarzu Konkursu będą
udostępnione na stronie internetowej www.losyzolnierza.pl.
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