Konkurs pt. „Historia Nagród Nobla”

REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH GIMNAZJÓW ORAZ UCZNIÓW KLAS VII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Konkurs obejmuje wiedzę ogólną związaną z Nagrodami Nobla, życiem i pracą fundatora nagrody – Alfreda Nobla,
życiem i pracą laureatów nagrody polskiego pochodzenia oraz związanymi z Polską, ze szczególnym
uwzględnieniem: Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza,
Lecha Wałęsy i Wisławy Szymborskiej, wiedzę z zakresu historii Polski i świata w XX i XXI wieku w kontekście
przyznawanych Nagród Nobla.
ORGANIZATOR:
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”, Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/8
Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: Sylwia Łuczak-Jagieła, Anna Krajewska
CELE KONKURSU:







motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu historii Nagrody Nobla i życia oraz
pracy jej laureatów
poszerzanie wiedzy z zakresu historii Polski i świata w XX i XXI wieku w kontekście przyznawanych Nagród
Nobla
wykorzystanie wiedzy w praktyce
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyrabianie spostrzegawczości
analiza i interpretacja różnych tekstów kultury i nauki
rozwijanie zainteresowań z różnych przedmiotów

UCZESTNICY:
Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjów oraz klas VII szkół podstawowych województwa pomorskiego
TERMIN ZGŁASZANIA SZKÓŁ DO UDZIAŁU W KONKURSIE: do 31 października 2017 r.
TERMIN ETAPU SZKOLNEGO: 15-17 listopad 2017 r
TERMIN PRZESYŁANIA WYNIKÓW KOMISJI: 17-21 listopada 2017 r.
TERMIN I MIEJSCE FINAŁU KONKURSU: 15 grudzień 2017 r.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”,
Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/8

Informacje dotyczące godziny rozpoczęcia finału konkursu dostępna będzie na naszej stronie internetowej po
zakończeniu etapów szkolnych:

www.akademickieliceum.eu
ZASADY UCZESTNICTWA
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół
podstawowych województwa pomorskiego zgłoszonych do dnia 31 października przez formularz dostępny na
stronie: https://goo.gl/forms/4WDWw75mEsBcStHY2
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

1.

2.




Etap szkolny - organizowany we własnym zakresie przez nauczyciela zgłaszającego uczniów. Do dnia 14
listopada, na adres e-mail wskazany we wniosku zostanie przesłany test etapu szkolnego. Nauczyciel
zobowiązany jest przeprowadzić test wśród uczniów w dniach 15-17 listopada. Odpowiedzi do testu zostaną
przesłane na wskazany adres e-mail w dniu 17 listopada. Nauczyciel sprawdza prace i sporządza listę
laureatów zakwalifikowanych do finału. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 osoby, które osiągnęły
najwyższy wynik w etapie szkolnym. W przypadku wyników ex aequo dopuszcza się zwiększenie liczby
uczestników, ale nie więcej niż 5 osób ze szkoły. Listy laureatów przesyłane są przez formularz, będący
jednocześnie protokołem z etapu szkolnego: https://goo.gl/forms/OWEk3jdiqePbpBXG2
Finał - organizowanym przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”. W finale mogą brać udział
tylko uczniowie, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym i których zgłoszenie zostało przesłane w dniach
17-21 listopada 2017 roku przez odpowiedni formularz. Link do formularza zostanie przesłany w mailu wraz z
testem etapu szkolnego. Finał podzielony będzie na trzy etapy:
Etap pierwszy – test, który wyłoni 10 najlepszych osób.
Etap drugi – prezentacja dotycząca życia i pracy wybranego noblisty. Prezentacja powinna trwać nie dłużej
niż 10 minut. Temat prezentacji powinien być podany podczas zgłaszania wyników etapu szkolnego.
Etap trzeci – runda pytań w stylu teleturnieju „Jeden z dziecięciu”. Uczestnicy będą po kolei odpowiadali na
pytania, aż do udzielenia błędnej odpowiedzi. Zwycięża osoba, która nie popełni żadnego błędu.

Wszelkie problemy techniczne i pytania prosimy zgłaszać e-mailem pod adres: s.luczak@oswiatalingwista.eu
Uwaga! Zgłoszenia przesłane inną drogą niż przez formularz nie będą brane pod uwagę.
3.
4.
5.

Uczniowie ze szkół, które nie zgłosiły chęci wzięcia udziału w konkursie mogą być zgłaszani przez rodziców lub
opiekunów prawnych poprzez formularz on-line do dnia 31.10.2017 roku.
Uczniowie nie mogą korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.
Czas na rozwiązanie zadań wynosi części pierwszej to 45 minut.

OCENIANIE PRAC I NAGRODY:
1.
2.
3.
4.

Prace testowe z finału sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa składająca się z jednego organizatora
konkursu oraz 2 nauczycieli zgłaszających uczniów do konkursu, wyłonionych drogą losowania.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.akademickieliceum.eu nie później niż 3
dni po zakończeniu finału.
Uroczyste rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu.
Dla finalistów, poza nagrodami rzeczowymi, przewidziane są stypendia naukowe w Akademickim Liceum
Ogólnokształcącym „Lingwista” w tym stypendium zwalniające całkowicie z opłaty czesnego w szkole przez
okres 3 lat.

Serdecznie zapraszamy !

