Ł ÓDZKIE C ENTRUM D OSKONALENIA N AUCZYCIELI
I K SZTAŁCENIA P RAKTYCZNEGO

XX ŁÓDZKI FESTIWAL BIBLIOTEK SZKOLNYCH
POKOCHAJ CZYTANIE
pod hasłem
JESTEM ŁÓDŹ!
REGULAMIN KONKURSU Spacer tematyczny szlakiem...
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I.

ORGANIZATOR

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – odpowiedzialne za
zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Grażyna Bartczak-Bednarska, Barbara Langner
przy współudziale Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza
Kotarbińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz
Rady Programowej Festiwalu, w skład której wchodzą nauczyciele bibliotekarze z: XXV
Liceum Ogólnokształcącego, XXI Liceum Ogólnokształcącego, VIII Liceum
Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół BudowlanoTechnicznych, Zespołu Szkół Politechnicznych.
II.

ADRESAT KONKURSU

Uczniowie łódzkich szkół ponadpodstawowych.
III.

CELE KONKURSU
•
•
•
•
•
•

IV.

Popularyzacja piękna i niezwykłości Łodzi.
Inspirowanie uczniów do twórczego działania.
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni młodzieży.
Wdrażanie do dokonywania świadomego wyszukiwania i selekcji informacji
z różnych źródeł.
Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w kulturze.
Wyeksponowanie roli biblioteki w życiu ucznia, szkoły, środowiska.
PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja Konkursowa oceniać będzie prezentację multimedialną, tematem której są ciekawe
miejsca w Łodzi powiązane dowolnym motywem przewodnim.
V.

ZALECANA LITERATURA

Utwory literackie, przewodniki, mapy, albumy, strony WWW dotyczące miasta.
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VI.

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs organizowany jest w II etapach:
etap I – szkolny,
etap II – ogólnołódzki.
Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa, pracująca
pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza, powołana przez dyrektora szkoły. Prace uczniów
zakwalifikowane do II etapu konkursu powinny być opatrzone metryczką zawierającą
następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, klasa, imię i nazwisko
opiekuna. Informacje te powinny być umieszczone w prezentacji oraz na karcie zgłoszenia.
Do II etapu konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczniów, których prace
zostały najwyżej ocenione przez Szkolną Komisję Konkursową.
Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@lcdnikp.elodz.edu.pl
do dnia 27 lutego 2021r.
Praca konkursowa powinna:
• być dziełem jednego ucznia,
• być zaprojektowana przy użyciu dowolnych programów komputerowych
i udostępniona do przeglądania,
• mieć formę prezentacji multimedialnej i zawierać najmniej 20 slajdów, a także
bibliografię i netografię.
Eliminacje konkursowe na II etapie zostaną przeprowadzone przez niezależną Komisję
Konkursową powołaną przez Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego.
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Zawartość merytoryczna
• zgodność z tematem
• dobór i jakość materiału rzeczowego zgodnego z tematem
Kompozycja
• spójność i logika prezentacji
• zachowanie proporcji między głównymi częściami prezentacji
rozwinięciem i zakończeniem)
• efektywne wykorzystanie czasu
Język
• komunikatywność
• poprawność językowa (ortograficzna i stylistyczna)
• funkcjonalne stosowanie terminologii związanej z tematem
Dodatkowe walory
• oryginalność
• wrażenia artystyczne
• inne
Forma prezentacji
• środki przekazu
• czytelność przekazu

(wstępem,
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•
•
VII.
•

•
•
•
•
•

stopień wykorzystania dodatkowych efektów audiowizualnych
rozwiązania graficzne
TERMINARZ KONKURSU
Przesłanie deklaracji udziału szkoły w konkursie - do 18 grudnia 2020 r. Zgłoszenia
drogą elektroniczną przyjmować będzie biblioteka w VIII LO im. A. Asnyka,
ul. Pomorska 105 w Łodzi, e-mail:biblioteka@8lolodz.eu . Prosimy o zaznaczenie
w tytule: XX ŁFBS ponadpodstawowe.
Eliminacje na I etapie – do 19 lutego 2021 r.
Termin zgłoszenia uczniów do II etapu – do 27 lutego 2021 r.
Eliminacja na II etapie – do 19 marca 2021 r.
Ogłoszenie wyników konkursów na stronie ŁCDNiKP – do 31 marca 2021 r.
terminie i miejscu uroczystej Gali XX Festiwalu Bibliotek Szkolnych laureaci zostaną
poinformowani odrębnym pismem do dnia 9 kwietnia 2021r.

VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (Załącznik nr 1) należy przesłać
pocztą elektroniczną na adres biblioteka@lcdnikp.elodz.edu.pl lub faksem (42 678-07-98).
UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE należy dołączyć
wypełniony i podpisany dla każdego uczestnika konkursu Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE
zgoda pełnoletniego uczestnika na udział w konkursie (Załącznik nr 26 do Polityki Ochrony
Danych Osobowych) lub OŚWIADCZENIE zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział
dziecka w konkursie (Załącznik nr 27 do Polityki Ochrony Danych Osobowych) oraz
Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE zgoda nauczyciela prowadzącego (Załącznik nr 28
do Polityki Ochrony Danych Osobowych).
IX.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH

I etap – macierzysta szkoła uczestnika konkursu,
II etap – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź,
ul. Kopcińskiego 29.
X.

SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego do 31 marca 2021 r. O formie
podsumowania konkursu uczestnicy i goście zostaną poinformowani odrębnym
powiadomieniem.

XI.

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Nauczyciele i szkoły laureatów zostaną
uhonorowani dyplomami. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy.
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XII.
1.
2.

UWAGI KOŃCOWE
O terminie, i miejscu oraz formie Gali Finałowej uczestnicy i szkoły zostaną
powiadomieni odrębnym pismem.
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

XIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE zgoda pełnoletniego uczestnika na udział
w konkursie (Załącznik nr 26 do Polityki Ochrony Danych Osobowych) i OŚWIADCZENIE
zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 27
do Polityki Ochrony Danych Osobowych).
Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE zgoda nauczyciela prowadzącego (Załącznik nr 28
do Polityki Ochrony Danych Osobowych).
Załącznik nr 4 – KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACJI KONKURSU.

KOMISJA KONKURSOWA
Grażyna Bartczak-Bednarska
Barbara Langner
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