KONKURSY
Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
„Nie lękajcie się Miłości,która stawia
człowiekowi wymagania”

Patronat nad konkursami objęli:
J.E. ks. Bp Jerzy Mazur SVD – Biskup Ełcki
Senator Rzeczypospolitej Polskiej pani Małgorzata Kopiczko
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty pan Krzysztof Marek Nowacki
Prezydent Miasta Ełku pan Tomasz Andrukiewicz
Starosta Powiatu Ełckiego pan Marek Chojnowski

Organizatorami konkursów są:
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Konkursysą częścią Projektu edukacyjnego:
Święty Jan Paweł II – Wychowawcą pokoleń.
Szczegóły na stronie www.modn.pl w zakładce konkursy

REGULAMIN
Regionalnych Konkursów upamiętniających
100. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
Konkursy realizowane od lutego do czerwca 2020 r.
I. Cele:
− kształtowanie tożsamości religijnej, obywatelskiej i społecznej;
− identyfikowanie i pielęgnowanie wartości wyznawanych przez św. Jana Pawła II;
− utrwalenie wspomnień związanych z osobą św. Jana Pawła II;
− kultywowanie więzi międzypokoleniowych;
− kształtowanie postaw patriotycznych;
− rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
− kształtowanie twórczego myślenia;
− dbanie o poprawność języka ojczystego;
− kształtowanie umiejętności artystyczno –teatralnych:
− wykorzystanie nowych metod dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się;
− integracja środowisk szkolnych i organizacji pozarządowych.
II. Uczestnictwo:
Adresatami konkursów są uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych,
ponadpodstawowych oraz nauczyciele tych placówek z powiatu ełckiego, giżyckiego,
gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego oraz chętni uczestnicy z terytorium
województwa warmińsko – mazurskiego.
Warunkiem

udziału

jest

wcześniejsze

przesłanie

deklaracji

wybranej

formy

konkursowejonline przez stronę www.modn.pl zakładka konkursy do 20 marca
2020r.

III. Konkursy w ramach projektu:
1. Konkursy artystyczno – teatralne.
2. Konkursy literacko – dramowe.
3. Konkursy dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.
Konkursyartystyczno– teatralne w kategoriach:
1. Teatrzyk kamishibai: „Artystyczna interpretacja życia lub utworów Jana Pawła II” oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły
specjalne.
2. Drama: „Dłonie są krajobrazem serca” – kl. IV- VI SP
3. Etiudy pantomimiczne: „Tryptyk Rzymski – wybrane utwory” – kl. VII – VIII SP, szkoły
ponadpodstawowe.
Sposób przeprowadzenia konkursów w obszarze artystyczno - teatralnym:
1. Szkoła może zgłosić udział grupy uczniów w każdej z wybranej kategorii.
2. Konkursy składają się z 2 etapów:
a) I ETAP
−

opracowanie scenariusza wybranej formy teatralnej oraz jego realizację. Należy
zaprezentować społeczności szkolnej daną formę artystyczną i ją nagrać.

−

forma prezentacji artystycznej może trwać do 15 minut,

−

grupa występujących uczniów może liczyć do 10 osób przygotowanych przez
maksymalnie dwóch opiekunów.

−

przesłanie scenariusza wybranej formy teatralnej

(czcionka: Times New

Roman, 12 pkt. 1,5) oraz nagraniadanej formy (DVD – płyta podpisana: tytuł,
kategoria wiekowa, szkoła, data prezentacji w szkole), wraz z kartą
zgłoszeniową (zał. nr 1),
−

scenariusz i nagranie formy należy dostarczyć osobiście lub przesłać
do Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku 19-300 Ełk

ul. gen.W. Sikorskiego 5A do 11 maja 2020 r. z dopiskiem Konkurs z okazji
100. rocznicy ur. Św. Jana Pawła II,
−

prace

konkursowe

oceniać

będzie

komisja

konkursowa

powołana

przez organizatora.
b) II ETAP
−

przegląd form artystycznych,

−

o zakwalifikowaniu do II etapu konkursuszkoły zostaną poinformowane
przez organizatorów,

−

komisja konkursowa zaprosi grupę szkolną wraz z opiekunami na przegląd
form artystycznych. O miejscu i dacie przeglądu uczestnicy zostaną
poinformowani przez organizatorów.

3. Kryteria oceniania form konkursowych:
−

zgodność prezentowanej treści z tematem przewodnim konkursu i kategorii
wiekowej;

−

poprawność merytoryczna i językowa;

−

adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści;

−

innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu;

−

ogólne wrażenie estetyczne i wyraz artystyczny;

−

zachowanie norm etycznych wypowiedzi artystycznej;

−

zastosowanie się do wymagań konkursowych.

Konkursy literacko –dramowe w kategoriach:
1. Opowiadanie storytelling: „A po maturze chodziliśmy na kremówki…” – oddziały
przedszkolne, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.
2. Wiersz: „Miłość mi wszystko wyjaśniła” – kl. IV-VI SP.
3. Wywiad: „Człowiek nie może żyć bez miłości” – kl. VII-VIII SP, szkoły
ponadpodstawowe.

4. List do…: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

– kl. VII-VIII SP, szkoły

ponadpodstawowe.
Sposób przeprowadzenia konkursu literacko - dramowego:
1. Szkoła może zgłosić (online) udział jednego ucznia w każdej z wybranej kategorii.
2. Zgłoszeniejest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do konkursu.
3. Przesłuchania

opowiadań

storytelling

odbędzie

się

w

terminie

wskazanym

przez organizatora w maju 2020r. Informacje o dokładnym terminie przesłuchań
opowiadań storytelling zostaną przekazane na adres szkoły przez organizatora.
4. W kategorii wiersz, wywiad, list należy przesłać pisemną wersję pracy konkursowej
(Times New Roman, 12 pkt 1,5, maksymalnie do 2 stron A4) wraz z kartą zgłoszeniową
(zał. nr 1).Głównym bohaterem pracy literackiej ma być postać św. Jan Paweł II.
5. Prace literackie należy przesłać lub dostarczyć osobiście w formie wydrukowanej
(w wersji papierowej) na adres organizatora konkursu: Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Ełku 19-300 Ełk ul. gen. W. Sikorskiego 5A do 27 kwietnia 2020 r.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas gali (dokładny
termin zostanie podany uczestnikom i ich opiekunom). Zwycięskie formy zostaną
zaproszone do prezentacji na scenie podczas uroczystej gali.
7. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniać będzie prace według
następujących kryteriów:
−

zgodność z tematem konkursowym;

−

adekwatność kompozycji pracy do zadanej formy konkursowej;

−

styl wypowiedzi jednolity i odpowiedni do formy i treści;

−

poprawność językowa;

−

twórcze wykorzystanie tematu pracy;

−

obecność elementów twórczych opowiadania storytelling (minimum dwa);

−

stosowanie zasad storytellingu,

−

artystyczny wyraz opowiadania (storytelling);

−

budowanie relacji nadawca odbiorca (storytelling, wywiad);

−

wyraziste przedstawienie postaci św. Jana Pawła II;

−

przesłanie tekstu odnoszące się do wartości np. duchowych, społecznych,
patriotycznych, postaw obywatelskich, dobra, prawdy, nauki.

Konkursy dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w kategoriach:
1. Scenariusz z wykorzystaniem metody kamishibai lub storytellingu „Żeby źródło
odnaleźć trzeba iść ciąglew górę. Trzeba iść ciągle w górę strumienia”.
2. Scenariusz przedstawienia/ uroczystości szkolnej:

„Wolności nie można tylko

posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć”.
3. Scenariusz lekcji: „Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku pozostaje bardziej być
do więcej mieć”.
4. Scenariusz na projekt międzyprzedmiotowy: „To jest moja matka, ta Ojczyzna!”.
Sposób przeprowadzenia konkursu dla nauczycieli:
1. Przesłanie do 30 kwietnia 2020 r. scenariusza konspektu lekcji, projektu, scenariusza
przedstawienia/uroczystości szkolnej w formie pisemnej (czcionka: Times New Roman,
12 pkt 1,5) według wzoru (zał. nr 2), na adres MODN ul Sikorskiego 5a 19-300 Ełk.
2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniać będzie prace według
następujących kryteriów:
−

zgodność z tematem i celami konkursu;

−

kształtowane wartości;

−

odniesienie do wymagań podstawy programowej na poszczególnych etapach
kształcenia;

−

rozwijanie kompetencji kluczowych;

−

dobór form, metod i narzędzi pracy w procesie edukacyjnym.

IV. Postanowienia ogólne:
1. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w każdej kategorii konkursów.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla) nie będą brały udziału
w konkursie.
5. Prace konkursowe nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora.
6. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.
7. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
8. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.
9. Przedłożone przez uczestnika w ramach konkursu prace nie mogą naruszać praw
autorskich osób trzecich.
10. Praca jest wykonana samodzielnie, do tej pory niepublikowana i nienagradzana na
innych konkursach.
11. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) na potrzeby
konkursu.
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na organizatora konkursu prawa własności złożonych prac oraz wszelkich autorskich
praw majątkowych do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
2017

poz.

880).

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

wykorzystania

prac,

ich publikowania i reprodukowania bez wypłacenia honorariów autorskich
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
MODN w Ełku informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Ełku przy ul. Sikorskiego 5A, tel: 87 621 10 71, email: modn@modn.elk.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli możliwy jest pod numerem tel: 87 6211071 lub adresem email (adres
email): 
modn@modn.elk.pl
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń.
zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.
2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań w placówce Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r poz. 1591).
4. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Słuchaczom / rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego j/w.

31 stycznia 2020 r.
Organizatorzy:
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Ełcka Kuria Diecezjalna, Wydział Katechetyczny

