
 

Konkurs organizowany jest w Zespole Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum 

Diakonii i Edukacji we Wrocławiu. 

Cel konkursu 

1. Popularyzowanie wiedzy na temat świadomego, wolnego od zagrożeń korzystania 

z Internetu przez młodzież. 

2. Uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem. 

3. Zastosowanie różnych technik w prezentacji tematu. 

4. Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę Konkursu. 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek Fundacji 

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra 

Prace przygotowane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczniów. 

2. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub grupowo przez młodzież ww. szkół. 

3. Formy prac konkursowych: 

a) literacka: opowiadanie, wiersz, list, artykuł, rozprawka, broszura, blog, i.in. 

b) plastyczna: plakat, komiks, rebus, puzzle, gra planszowa, logo konkursu, 

historyjka obrazkowa, i.in. 

c) multimedialna: krótki film, prezentacja w Power Point, mapa myślowa w wersji 

elektronicznej, fotografia, i.in. 

d) piosenka (płyta CD), 

e) językowa (język angielski, język niemiecki). 

4. Na pracach (forma pisemna, plastyczna, płyta CD) powinny znaleźć się następujące 

informacje: imię i nazwisko, klasa. 

5. Prace należy składać u pani Barbary Daniłowicz (sala 112) lub pani Magdaleny 

Kochel (sala 009) do środy 28 lutego 2018 r. 

 

 



 

Ocena prac konkursowych 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Jury w składzie: 

      Stefania Goździk – dyrektor ds. pedagogicznych 

    Barbara Nowak – nauczycielka języka polskiego 

       Barbara Daniłowicz – nauczycielka języka angielskiego 

       Jadwiga Sucharzewska – nauczycielka języka niemieckiego 

       Magdalena Kochel – nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa 

      Radosław Dembiński – nauczyciel muzyki 

 Krzysztof Oleksiak – wychowawca w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-  

                                                                                                     Wychowawczym 

       Marta Górka – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oddziałów  

                                                         Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych 

 

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

a) zgodność z tematem Konkursu, 

b) jakość i wkład w wykonanie pracy, 

c) oryginalność, kreatywność, 

d) opatrzenie pracy czytelną informacją o temacie i wykonawcy, 

e) dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia, 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku marca 2018 r. 

4. Nagrodami w Konkursie dla pierwszych trzech osób są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. 

 

Oddanie prac na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikacje na szkolnej stronie 

internetowej, eTwinning i FB. 

 

 

 



 

 

 

 

 


