REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ
MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA,
DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPUŚCIZNY
AUGUSTA I JULIUSZA VETTERÓW
Cele konkursu
1. Poznanie życia, działalności Augusta i Juliusza Vetterów oraz historii szkół ich imienia.
2. Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania własnych
zainteresowań.
3. Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych
wiadomości, uporządkowania wiedzy i twórczej parafrazy zgromadzonych materiałów.
4. Doskonalenie umiejętności uczniów z zakresu technologii informacyjnej.
5. Aktywizacja uczniów do uczestnictwa w pozalekcyjnych formach kształcenia się.

Organizatorzy konkursu
1. Organizatorami konkursu są Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie.
2. Informacje

o

konkursie

są

dostępne

na

stronie

internetowej

organizatorów:

http://vetter.zse.lublin.pl
3. Kontakt w sprawach organizacyjnych:


Wiktor Serafin – nauczyciel języka polskiego,



pocztą elektroniczną na adres organizatorów konkurs@vetter.zse.lublin.pl

Adresaci konkursu


W konkursie mogą wziąć udział uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum
Ekonomicznego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, którzy
wykonają prezentację multimedialną w programie Power Point 2003 - 2013 lub OpenOffice.

Zasady konkursu


Prace należy przygotować indywidualnie.



Prezentacja nie może być nigdzie wcześniej publikowana.



Wyniki konkursu ustalone przez komisję są niepodważalne.



Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane.



Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji.



Uczestniczy wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych.



Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia15 marca 2016 roku do sekretariatu szkoły.



Praca powinna być dostarczona na nośniku CD, opisana imieniem i nazwiskiem oraz nazwą
szkoły i oznaczeniem klasy.



Ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2016 roku.



Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody rzeczowe i dyplomy.

Szczegóły techniczne


Prezentacja w programie Power Point 2003-2013 lub OpenOffice z automatycznym
przełączaniem slajdów.



Prezentacja powinna składać się z minimum 20 slajdów.



Łączny czas trwania prezentacji wraz z materiałami multimedialnymi nie może przekroczyć
15 minut.



Dodatkowymi atutami w prezentacji będą obrazy, dźwięk, nawigacja.



Prezentacja powinna zostać zapisana poprzez funkcję „Publikuj”, a następnie „Spakuj na
dysk CD” w sposób umożliwiający odtworzenie jej wraz z materiałami multimedialnymi
na dowolnym komputerze z zainstalowanym pakietem MS Office 2003-2013 lub OpenOffice.
Należy sprawdzić prezentację na innym komputerze.

Komisja konkursowa
dokona oceny nadesłanych prac według podanych kryteriów:


poprawność merytoryczna,



szata graficzna – estetyka, kolorystyka, oryginalność i pomysłowość,



celowość użycia różnych środków artystycznego wyrazu,



ogólny wyraz artystyczny,



wykorzystanie zdjęć, wideo, animacji, dźwięku,



bibliografia.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

