II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

Dziadkowie i ich sąsiedzi– bohaterowie znani i nieznani drugiej
wojny światowej na Lubelszczyźnie.
W drugiej edycji konkursu historycznego dla gimnazjalistów chcielibyśmy
zainteresować uczniów losami naszych przodków zamieszkujących
na Lubelszczyźnie w czasie II wojny światowej. Pragniemy także uczcić w ten
sposób przypadającą w 2015 roku 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Patronat nad konkursem objęli:
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddział w Lublinie
- Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

REGULAMIN KONKURSU
I.

ADRESACI

Zapraszamy do konkursu uczniów gimnazjów z powiatu biłgorajskiego.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
Konkurs
organizowany
jest
przez
Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju.

nauczycieli

historii

Liceum

III. CELE KONKURSU
− popularyzowanie wiedzy z zakresu historii regionalnej okresu drugiej wojny
światowej,
− przywrócenie pamięci osób, które swoją postawą w codziennym życiu
i wyznawanymi wartościami w trudnych czasach wojny mogą być wzorem
do naśladowania dla dzisiejszej młodzieży,
− zachęcanie uczniów do poszukiwania i wykorzystywania różnych źródeł
historycznych,
− kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

IV. ZASADY KONKURSU
− zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie prezentacji zgodnej
z tematem konkursu,
− zapis prezentacji (na płycie CD w programie POWER POINT) powinien
zawierać dane osobowe autora(imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły),
− praca powinna być zatytułowana w sposób inny niż konkurs i opierać się
na wspomnieniach, dokumentach rodzinnych takich jak listy, zdjęcia itp.,
− należy podać bibliografię ,
− prezentacja nie powinna przekraczać 25 slajdów,
− zmiana slajdów powinna odbywać się po naciśnięciu klawisza odstępu
na klawiaturze,
− nadesłane prace nie mogą być wcześniej zgłaszane w innych konkursach.
V.

ZASADY OCENIANIA

− zgodność z tematem konkursu,
− poprawność merytoryczna,
− ocena pomysłowości i przekazu treści.
VI.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:
LO IM. ONZ ul. T. Kościuszki, 41/43, 23-400 Biłgoraj (z dopiskiem konkurs)
do 15 marca 2015r. (decyduje data stempla pocztowego).
VII. PODSUMOWANIE KONKURSU
− podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom
konkursu oraz ich opiekunom odbędzie się 28 kwietnia 2015r. w czytelni
LO im. ONZ w Biłgoraju,
− jury ma prawo do przyznania równorzędnych nagród,
− prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
VIII. NAGRODY
Laureaci i finaliści konkursu otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe. Dla
wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów przewidziane
są pamiątkowe dyplomy.

