
 
 

Prezentacje POLSKA, SIEDLCE, SZKOŁA Projektu Erasmus+  

“Shall we play a game?” 

 
 

                                                                           § 1 Zasady ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na opracowanie 

prezentacji o Polsce, Siedlcach i naszej szkole do PROJEKT-u Erasmus+ “Shall we play 

a game?”. 

2. Prace konkursowe powinny ukazywać wartość merytoryczną (czyli zgodność z tematem), 

przejrzysty i uporządkowany układ slajdów, estetykę, kreatywność i innowacyjność 

wykonania, jak również użycie innych elementów niż tylko tekst (obrazy, dźwięki, 

animacje).  

3. Celem projektu jest poznawanie i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania opartych na 

gamifikacji. Wspieranie szans dla wszystkich w zakresie zdobywania i rozwijania kluczowych 

kompetencji. Projekt jest realizowany przez partnerów z Polski, Chorwacji, Turcji, Portugalii 

 i Włoch. 

4. Wszystkie prace konkursowe muszą być wykonane w języku angielskim, zrozumiałym dla 

wszystkich szkół partnerskich. 

 

                                                                   § 2 Zasady konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej lub nagrania 
na temat:  

               -  Polska 
               - Siedlce  
               - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6    

Wykonane prezentacje, będą wykorzystywane dla celów promocyjnych Projektu Erasmus+ 
 “Shall we play a game?”  

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach. 

3. Prezentację należy wykonać w formie dowolnej w programie PowerPoint lub innej aplikacji, 

jak również jest możliwość przesłania nagrania video.    

4. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (max 3-osobowych)  

5. Prezentacje należy przesłać drogą elektroniczna do:  

1. POLSKA Dorota Sugier na adres dorota.sugier@sp6siedlce.onmicrosoft.com   

2. SIEDLCE Ewelina Świerczewska na adres    

ewelina.swierczewska@sp6siedlce.onmicrosoft.com   

3. SZKOŁA Dorota Kalinowska na adres dorota.kalinowska@sp6siedlce.onmicrosoft.com  
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klasa". 

W/w nauczycieli udzielą również wsparcia merytorycznego wraz z: 

1. POLSKA Agnieszka Żydowicz-Chomicz  

 agnieszka.zydowicz@sp6siedlce.onmicrosoft.com  

2. SIEDLCE Urszula Jońska urszula.jonska@sp6siedlce.onmicrosoft.com    

3. SZKOŁA Wioleta Repczuk  wioleta.repczuk@sp6siedlce.onmicrosoft.com  

6. Wsparcie językowe zapewnią odpowiednio nauczyciele języka angielskiego: 

1. POLSKA Katarzyna Piwowarczyk katarzyna.piwowarczyk@sp6siedlce.onmicrosoft.com  

2. SIEDLCE Anna Mirońska anna.mironska@sp6siedlce.onmicrosoft.com    

3. SZKOŁA Marta Niesiołowska na adres marta.niesiolowska@sp6siedlce.onmicrosoft.com  

do w/w nauczycieli należy kierować wersję angielską pracy do ewentualnej korekty przed  

użyciem jej w wersji finalnej pracy. 

7. Uczniowie biorący udział w konkursie przekazują organizatorowi konkursu prawa autorskie 

do przygotowanej pracy oraz zapewniają, że użyte materiały zostały wykorzystane 

z poszanowaniem praw autorskim, ostatni slajd prezentacji powinien zawierać źródła z jakich 

korzystano w trakcie wykonywania pracy.  

8. Komisja konkursowa składająca się z p. Doroty Sugier, p. Doroty Kalinowskiej p. Eweliny 

Świerczewskiej, koordynatora projektu oraz członków zespołu ds. realizacji projektu wybierze 

zwycięski projekt. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły i na 

Facebook Organizatora  

9. Wybrane prace będę wykorzystane w projekcie do zaprezentowanie naszego kraju, miasta 

i szkoły zarówno w projekcie on-line eTwinning jak i podczas międzynarodowych 

mobilności.  

10. Autorzy zwycięskich prac (Polska, Siedlce, Szkoła) otrzymają dyplomy, oceny z przedmiotu 

(w zależności od treści prac: geografia, historia, informatyka, język polski, język angielski) 

oraz drobne upominki. W przypadku uczniów z klas V-VII dodatkowe punkty przy rekrutacji 

na międzynarodowe spotkania zaplanowane w projekcie. 

11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowe zgodnej                  

z wymaganiami oraz w terminie, określonymi w Regulaminie. Zgłoszenie pracy do konkursu 

jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
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