REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
„BEZPIECZNY INTERNET”
1. Organizator konkursu.

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Wieprzu
ul. Szkolna 800
34 – 382 Bystra
Koordynator konkursu: mgr Alina Jakubiec
2. Cele konkursu.
a) Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych.
b) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych oraz twórczego myślenia i stosowania wiedzy
w praktycznym działaniu.
c) Uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem takich jak cyberprzemoc, oszustwa, pedofilia, piractwo
komputerowe itp.
d) Włączenie młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”.
e) Promowanie technologii komputerowych.
3. Uczestnicy.
W konkursie mogą barć udział uczniowie klas I-III Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wieprzu.
4. Jury
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą:
a) mgr Alina Jakubiec – nauczyciel informatyki;
b) mgr Jolanta Kuś – nauczyciel matematyki i informatyki;
c) lic. Joanna Motyka – polonista, nauczyciel świetlicy.
Decyzje Jury są ostateczne.
5. Forma pracy – prezentacja multimedialna.
Formą przeprowadzenia konkursu jest prezentacja multimedialna wykonana w programie OpenOffice.org Impress.
Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 15 slajdów, na których musi znaleźć się: tytuł pracy, bibliografia,
autor, grafika, netykieta.
Nazwa pliku prezentacji multimedialnej powinna zawierać szkołę, imię, nazwisko oraz klasę do której chodzi autor .
np. gimnazjum_marta_kowalska_1b
Prace należy zapisać na przenośnych nośnikach informacji typu PenDrive-pamięć USB lub na płytach
CD/DVD.
Prace należy dostarczyć osobiście koordynatorowi konkursu, pani Alinie Jakubiec.
6. Kryteria zakresu oceny prac.
Członkowie Jury Konkursowego, oceniając prezentacje multimedialne, będą brać pod uwagę:
a)

wartość merytoryczną pracy;

b) sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu);
c)

oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy;

d) stronę artystyczną pracy;
e)

techniczną jakość pracy.

Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0-6.
7. Terminy.
Prace należy wykonać do 4 lutego 2010 r.
8. Nagrody.
a)

Nagroda rzeczowa i dyplom za zajęcie I miejsca.

b) Dyplomy za zajęcie II i III miejsca (dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień).
c)

Pozytywne wpisy do Dziennika Pochwał i Uwag za wysoki poziom wykonania prezentacji multimedialnej.

Wybrane prace mogą być opublikowane na stronie organizatora konkursu: http://gimnazjum.konto.pl
9. Postanowienia końcowe.
Wszelkie uwagi dotyczące na temat konkursu proszę kierować na adres: alinajx@interiapl
Koordynator konkursu: mgr Alina Jakubiec

