
    
WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O REGIONIE 

 

„MOJA WIELKOPOLSKA” 
 

 

REGULAMIN  

II ETAPU IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE 

„MOJA WIELKOPOLSKA” 

 

 Drugi etap IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” odbędzie się  

18 maja 2017 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.  

 Drugi etap konkursu będzie mieć charakter ustny. Zadaniem uczestników będzie prezentacja uprzednio  

przygotowanego  projektu jednodniowej wycieczki szkolnej, zorganizowanej w formie gry terenowej. 

Trasa wycieczki powinna obejmować jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski 

(np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 itp.). W każdej 

prezentacji powinny zostać omówione następujące elementy: 

- cel wycieczki, 

- trasa wycieczki, 

- sposób przemieszczania się podczas wycieczki, 

- walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne i krajobrazowe miejsc znajdujących się na trasie wycieczki. 

Poza wyżej wymienionymi elementami prezentacja może być wzbogacona o inne treści (np. dogodny okres 

do odbycia wycieczki, karty pracy do wykorzystania w trakcie wycieczki itp.).  

 Ze względu na długotrwały charakter drugiego etapu konkursu, zostanie on podzielony na  trzy części. 

Prezentacje poszczególnych uczestników zostaną przedstawione w następującej kolejności: 

- I część potrwa od 11:45 do 13:10, wystąpi w niej 7 osób:  

Klaudia Adamczyk (Brzeziny) 

Daria Baczkowska (Piła) 

Anna Buksakowska (Gołańcz) 

Marcel Grabiński (Korzeniew) 

Wojciech Guranowski (Poznań) 

Martyna Kaźmierska (Gizałki) 

Dagmara Koniak (Korzeniew) 

 

- II część potrwa od 13:40 do 15:00, wystąpi w niej 7 osób:  

Jakub Kowalski (Poznań) 
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Agata Kretschmer (Kąkolewo) 

Adrian Krysiak (Piła) 

Anna Leśna (Kołaczkowo) 

Dominika Łuszczek (Brzeziny) 

Natalia Mikołajczak (Kąkolewo) 

Kacper Okupniak (Kaźmierz) 

 

- III część potrwa od 16:10 do 17:30, wystąpi w niej 7 osób:  

Aleksandra Oto (Krzyż Wielkopolski) 

Julian Penkala (Kowalew) 

Amelia Rogowska (Kowalew) 

Agnieszka Siwiak (Pobiedziska) 

Mateusz Stróżyk (Kaźmierz) 

Jakub Szymański (Dąbie) 

Monika Witkowska (Lisiec Wielki) 

 

Czas wystąpienia każdego uczestnika nie może przekroczyć 10 minut.  

 Uczestnicy każdej części na 20 minut przed jej rozpoczęciem powinni dostarczyć organizatorom swoje 

pomoce dydaktyczne (np. prezentacje multimedialne, mapy, plakaty, płyty CD z muzyką itp.). 

 Forma przedstawienia projektu wycieczki jest dowolna (np. omówienie samodzielnie przygotowanej 

prezentacji multimedialnej, plakatu, strony internetowej itp.). Warunkiem jest ustne omówienie przez 

uczestnika prezentowanego materiału.  

 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przesłania tytułu swojej prezentacji do dnia 14 maja 2017 r. na 

adres anna.basinska@mdk1.nazwa.pl.  

 Podczas wystąpienia do dyspozycji uczestników będzie: tablica, stojak na mapy i plakaty, komputer z 

rzutnikiem multimedialnym, ekranem i głośnikami, a także następujące programy: Microsoft Power Point 

2010, OpenOffice 3.3, Adobe Reader XI (11), Windows Media Player 2009, Przeglądarka fotografii systemu 

Windows oraz internet (przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome). Prezentacje multimedialne można 

przygotować na płytach CD lub DVD oraz PenDrive’ach. 

 Wystąpienia uczestników konkursu zostaną ocenione przez specjalnie w tym celu powołane jury.  

mailto:anna.basinska@mdk1.nazwa.pl
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Ocenie jury podlegać będą: 

1. Sposób prezentacji – atrakcyjność przekazu, komunikatywność, bogactwo środków wyrazu, estetyka.  

2. Przygotowanie merytoryczne – wiedza, bogactwo informacji i umiejętność ich odpowiedniego 

wyselekcjonowania.  

3. Oryginalność pomysłu 

4. Realność przestrzenna i czasowa przeprowadzenia proponowanej wycieczki  

 Przewiduje się przyznanie przez jury pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnień. Zwycięzcy 

otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.  

 Dodatkowo przyznana zostanie nagroda publiczności. Po zakończeniu III części prezentacji (tj. 18 maja 2017 

po godz. 17:30), każdy uczeń oraz opiekun ucznia będzie miał możliwość oddania jednego głosu na 

prezentację, która w jego opinii była najlepsza. Warunkiem udziału w głosowaniu jest wysłuchanie 

wszystkich prezentacji, czyli obecność w roli widza na wszystkich trzech częściach II etapu. Uczeń nie może 

zagłosować na siebie, opiekun nie może zagłosować na żadnego ze swoich uczniów. W związku  

z powyższym głosowanie będzie tajne, ale nie anonimowe.  

 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia Konkursu dnia  

19 maja 2017 r. o godzinie 9:00. Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie zobowiązani są do uczestnictwa 

we wszystkich trzech częściach drugiego etapu Konkursu w charakterze widowni. 

 

Komisarz Konkursu 

Anna Basińska 

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 

w Poznaniu 

  anna.basinska@mdk1.nazwa.pl 
      tel. 507 514 110 

 

 

 Patronat medialny: Portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl 

 

Dofinansowano ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
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