Konkurs „Wolność to nasze pokolenie”
Z okazji 25 rocznicy czerwca ‘89

ORGAZNIZATORZY
§1
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej” w Dąbrowie Tarnowskiej z
siedzibą ul. Kościuszki 14a/19.
2. Koordynatorem technicznym konkursu jest Marek Mosio.
3. Koordynatorem merytorycznym konkursu jest nauczyciel Historii, WOSu, Przedsiębiorczości
mgr Agnieszka Ruta

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Konkurs nosi nazwę „Wolność to nasze pokolenie”.
2. Celami konkursu są:
- Zachęcenie młodych ludzi, do głębszego poznania historii najnowszej,
- Zintegrowanie młodzieży wokół obchodów rocznicowych,
- Zmotywowanie do ściślejszego poznania swojej małej ojczyzny, przez pryzmat
wydarzeń z 1989 roku,
- Poznanie przez młodzież najnowszej historii regionu,
- Zogniskowanie uwagi dzieci i młodzieży na tematyce historycznych wydarzeń całego
ćwierćwiecza.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjanych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego.
4. Konkurs podzielony jest na dwie części:
- Pierwsza część to konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
z terenu powiatu dąbrowskiego z klas od 3 do 6.
- Drugą częścią jest konkurs wiedzy przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjanych z terenu powiatu dąbrowskiego.
5. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie, za pośrednictwem Szkolnej Komisji
Konkursowej.
6. Liczba uczniów zgłoszonych z danej szkoły jest dowolna.

PATRONAT
§3

7. Patronat honorowy nad konkursem objęli:
- Starosta Dąbrowski,
- Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
8. Opiekę merytoryczną nad konkursem plastycznym sprawuje Dąbrowski Dom Kultury, zaś nad
konkursem wiedzy grono nauczycieli z szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dąbrowskiego.
9. Patronat medialny nad konkursem objął portal E-kurier Dąbrowski oraz miesięcznik Powiśle
Dąbrowskie.
KONKURS PLASTYCZNY
§4
1. Tematem konkursu są wydarzenia z minionego 25-lecia. Co młodemu człowieku kojarzy się z
ćwierćwieczem? Postać, wydarzenie, budowla itp.
2. Wyrażone ma być to w formie plastycznej. Technika stworzenia pracy jest dowolna.
3. Praca odwoływać się może do historii ogólnopolskiej jak również lokalnej.
4. Uczniowie tworzą prace indywidualnie.
5. Podczas oceny liczyć będzie się pomysłowość, sposób wykonania pracy, nawiązanie do 25lecia.
6. Pracę w wyznaczonym przez kalendarz terminie, winny zostać złożone w Dąbrowskim Domu
Kultury lub Ośrodku Spotkania Kultur (Synagoga), gdzie zostaną poddane ocenie przez
komisję.
7. W skład komisji wejdą przedstawiciele: opiekuna merytorycznego, starostwa oraz
przedstawiciel stowarzyszenia.
8. Zgłaszać mogą się uczniowie z pomocą nauczyciela lub rodzica, drogą mailową, na adres:
stowarzyszenieww@gmail.com
KONKURS WIEDZY
§5
1. Konkurs wiedzy dzieli się na dwa etapy: szkolny i powiatowy.
2. Zakres tematyczny będzie zgodny z programem nauczania historii i wosu w szkołach
ponadgimnazjanych w pierwszej i drugiej klasie.
3. Literaturą do konkursu są podręczniki do WOSu z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
4. Etap pierwszy odbędzie się w szkołach, które zgłoszą uczniów do udziału. Uczniowie
rozwiązywać będą test wiedzy składających się wyłącznie z pytań zamkniętych. Test wiedzy
zostanie przesłany dzień wcześniej drogą elektroniczną do szkół.
5. Za przeprowadzenie pierwszego etapu, sprawdzanie prac i przesłanie wyników do
stowarzyszenia odpowiada nauczyciel prowadzący.
6. Do etapu drugiego zakwalifikuje się 50% najlepszych uczestników pierwszego etapu, wyjątek
punkt 7.

7. Z każdej szkoły która zgłosiła uczestników bez względu czy znajdą się w 50 % najlepszych
jedna osoba weźmie udział w kolejnym etapie.
8. Drugi etap odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej.
9. W drugim etapie uczniowie zmagać będą się z testem wiedzy składających się zarówno z
pytań zamkniętych jak również otwartych.
10. Dodatkowo uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli do napisania jedną stronę A4
odpowiedzi na zagadnienie znajdujące się w poleceniu, dotyczące tematyki minionego 25lecia.
11. Wyniki zostaną przedstawione w formie procentowej.

KALENDARZ KONKURSU
§6
- Do 25 maja zgłoszenia do udziału ze szkół,
- 29 maja I etap konkursu wiedzy w szkołach,
- 30 maja, przesłanie wyników do stowarzyszenia,
- Do 30 zgłoszenie uczestników konkursu plastycznego,
- 31 maja – 1 czerwca ogłoszenie wyników i osób do II etapu,
- 10 czerwca II etap konkursu wiedzy,
- Do 6 czerwca możliwość oddawania prac plastycznych,
- 17 czerwca – w godzinach przedpołudniowych/południowych podsumowanie konkursu,
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu, szczególnie w kwestii
kalendarza wydarzeń.
2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publicznej prezentacji i dysponowaniem prac
uczestników.
4. Kontakt z organizatorami:
a. Kwestie przeprowadzania konkursu – Marek Mosio – 726 585 310
b. Kwestie odnoszące się do konkursu wiedzy – Agnieszka Ruta – 502 027 398
c. stowarzyszenieww@gmail.com

Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej”

stowarzyszenieww@gmail.com
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do konkursu „Wolność to nasze pokolenie”
Adres i nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika/ów…………………………………………………………………………
Osoby zgłaszane:
L.p.
1.

Imię i Nazwisko

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podpis nauczyciela/opiekuna:
…………………………………………………………………

Klasa, szkoła

Dąbrowa Tarnowska, 12 maja 2014r.
Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie,
4 czerwca tego roku mija 25 rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów do
parlamentu. Były to wydarzenia, które zapoczątkowały transformacje ustrojową w Polsce. Możemy
się spierać co do jakości odzyskanej wolności, jednak przyznać trzeba, że z punktu widzenia
historycznego były one bardzo ważne.
W konkursie nie chcemy wchodzić w ocenę tych wydarzeń, ale uświadomić młodym ludziom,
że pomimo tego iż działy się one niedawno mają i będą miały ważną pozycję w historii. Od pierwszych
powszechnych wyborów prezydenckich, pielgrzymek Jana Pawła II i jego pontyfikatu, po wstąpienie
Polski w struktury europejskie i atlantyckie czy wydarzenia z 2010 roku. Mają i będą miały one
bardzo duże znaczenie na przyszłość naszego kraju. Dlatego mamy nadzieję, że wezmą państwo
udział w naszym konkursie jako opiekunowie i uczestnicy. Przygotowując się do konkursu, zachęcamy
młodych ludzi do zapoznania się z wynikami wyborów w naszym kraju, historii prywatnych mediów,
zmian rządów, koalicji parlamentarnych, wstępowania Polski do organizacji międzynarodowych,
udział w misjach wojskowych, reformę samorządu, szczególnie w kontekście naszego regionu itp.
Liczymy, że nauczyciele i rodzice zachęcą młodych do udziału w konkursie oraz pomogą
w poznaniu najnowszej historii Polski. Jako Stowarzyszenie postaramy się odpowiedzieć na wszelkie
państwa pytania zarówno mailowo jak i telefonicznie. Zapraszamy także, na naszą stronę internetową
www.stowarzyszenieww.za.pl

Stowarzyszenie Wiedzieć Więcej

