I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SZKÓŁ
IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
„POTRZEBUJĘ WAS!”

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
dla kl. VI – VIII i szkół średnich

CELE KONKURSU:
1.
2.
3.
4.
5.

Pogłębienie wiedzy na temat Księdza Jerzego Popiełuszki.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko jako współczesny wzór dla młodzieży.
Przybliżenie nauczania Kościoła.
Ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.
Zachęta do dzielenia się refleksją na temat własnych poszukiwań.

IDEE bliskie ks. Jerzemu, które mogą być inspiracją w poszukiwaniach współczesnego
wzoru dla młodzieży:
Współczesny bohater nie musi być wybitny, wystarczy, że będzie człowiekiem i nie podda się
w swoim człowieczeństwie, to znaczy: będzie odważny w wyznawaniu wartości, solidarny,
wolny, z poczuciem własnej godności, mężny, wrażliwy na drugiego, umiejący poświęć się
na rzecz dobra wspólnego.

ADRESACI:
Uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

ORGANIZATORZY:
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, Instytut Papieża Jana
Pawła II.

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs na wszystkich poziomach ma charakter jednoetapowy.
2. Zadaniem uczestników – uczniów szkół podstawowych i szkół średnich jest
przygotowanie maksymalnie 5. minutowego materiału multimedialnego na wybrany
temat wskazany w regulaminie.
3. Prace konkursowe można wykonać indywidualnie lub w grupach (maksymalnie 10
osób).
1

4. Prace nadesłane na konkurs powinny być pracami oryginalnymi, które nie były
przedstawiane do oceny w żadnym innym konkursie.
5. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na Zjeździe Szkół im. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.
6. Konkurs jest organizowany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

TEMATY KONKURSOWE (CYTATY Z KS. JERZEGO):
1. „Jesteśmy za wielcy, by poddawać się przemijającym pokusom, które niesie
teraźniejszość”.
2. „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią”.
3. „Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy”.
4. „Mamy (…) wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść”.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
1.
2.
3.
4.

Zgodność z tematem konkursu.
Oryginalność prezentowanych treści.
Walory estetyczne i zgodność z faktami historycznymi.
Wartość analizy moralnej rzeczywistości.

TERMINY:
Do 15 lutego 2020 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią
to opiekunowie/nauczyciele).
Do 15 kwietnia 2020 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika.
Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
28 kwietnia 2020 r. podczas Zjazdu Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się
uroczysta gala konkursu, na której zostaną rozdane nagrody i zostaną zaprezentowane prace.

UWAGI DODATKOWE:
Prace należy wysyłać w formie elektronicznej.
Prace wysyłane na konkurs powinny zostać sprawdzone przez opiekuna/nauczyciela.
Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawdzenie, czy praca jest samodzielna oraz czy nie
nosi znamion plagiatu. W nadesłanych pracach konieczne jest podanie źródeł użytych
materiałów oraz uzyskanie zgód autorów tam, gdzie to konieczne. Prace będące plagiatami
lub noszące znamiona plagiatów nie będą oceniane i klasyfikowane. W takim przypadku
zostanie również skierowane pismo do opiekuna i dyrektora szkoły ze stosowną informacją.
UWAGA! Wszystkie prace zostaną sprawdzone pod kątem ich oryginalności.
Zachęcamy uczniów do lektury tekstów i zapoznania się z materiałami dostępnymi na
poniższych stronach:
http://muzeumkspopieluszki.pl/
http://muzeumkspopieluszki.pl/konkurs-literacki/
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do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tyxmj1yT3EiK_JLoeFmRZaEanbt3peb5

KONTAKT:
Zgłoszenia
oraz
prace
konkursowe
należy
wysyłać
na
adres
konkurs@muzeumkspopieluszki.pl, do e-maila należy dołączyć formularz zgłoszeniowy
z danymi uczestnika/grupy. Pliki z multimediami zaś należy przesyłać w wersji elektronicznej
poprzez witrynę https://wetransfer.com).

SZCZEGÓŁY ZJADU:
http://muzeumkspopieluszki.pl/spotkanie-szkol/

INFORMACJI UDZIELA:
Paweł Kęska muzeum@muzeumkspopieluszki.pl tel. 500 333 619
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