ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach

KONKURS IN FORMATYCZNO-PLASTYCZNY

„HejTy - STOP”

dla uczniów klasy I szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej organizowany przez Zespół Szkół
im. T. Kościuszki w Żarkach
Regulamin Szkolnego Konkursu Informatyczno- Plastycznego z grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej
na: ulotkę pt: „HejTy-STOP” organizowany przez Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.
Adresat:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach.
Tematyka pracy konkursowej:
1. Ulotka wykonana przy pomocy grafiki komputerowej. Opracowana samodzielnie
na temat „HejTy - STOP”.
2. Prace powinny być wykonane w dowolnym programie graficznym np. PAINT lub GIMP,
INSCAPE, lub dokumencie tekstowym WORD, lub w programie do prezentacji np. POWER
POINT. Dopuszcza się możliwość zastosowania kilku programów w celu uzyskania efektu
końcowego np. fotomontaże w PAINT praca wykonana w POWER POINT i zapisane
w odpowiednim dla danego programu formacie.
3. Maksymalna pojemność pliku 20 MB.
4. Dopuszcza się użycia klipartów, Word Artów, fotomontażu zdjęć, itp..
5. Wykorzystując zdjęcia pobrane z Internetu należy w osobnym dokumencie podać ich źródł o.
Dopuszczalne jest też wykorzystanie zdjęć i obrazów zamieszczonych w domenie publicznej.
6. Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię autora, klasę i wychowawcę klasy, (np. Babacki
Bartosz – I C, wychowawca Abacki Adam).
7. Prace należy dostarczyć w postaci elektronicznej oraz w formie wydrukowanej.
Cele główne konkursu:
1. Zaznajomienie się z pojęciem cyberprzemocy oraz jej konsekwencjami.
2. Podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska mowy nienawiści w sieci oraz sposobach
i możliwości uzyskania pomocy.
3. Uwrażliwienie na przejawy nietolerancji i dyskryminacji w Internecie.
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Cele szczegółowe konkursu:
1. Propagowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz wszelkim uprzedzeniom
(kulturowym, religijnym, rasowym), stereotypom i innym formą nietolerancji wśród
młodzieży.
2. Refleksja się nad granicą między wolnością słowa jednych, a prawem do godności innych.
3. Zastanowienie się nad sposobami eliminowania mowy nienawiści.
4. Rozwijanie wyobraźni i zdolności intelektualnych dzieci i młodzieży.
5. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i zdolności plastycznych.
6. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych i zespołowych.
Terminy:
1. Pracę w postaci elektronicznej wraz z opisem należy przesłać na adres: zskonkurs@gmail.com
oraz w formie wydrukowanej do pani O. Kwiecień lub pani J. Zamory.
2. Termin składania prac do 05. 02. 2020 roku.
3. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs - HejTy - Stop” oraz imię i nazwisko nadawcy
4. Rozstrzygnięcie konkursu dnia 13. 02. 2020 roku podczas uroczystego zakończenia Turnieju
E-sportowego.
Ocenie podlegać będą:
1.
2.
3.
4.
5.

Staranność, estetyka wykonania pracy.
Oryginalność pomysłu.
Zgodność z tematem.
Kompozycja, efektywność przekazu informacji.
Wykorzystanie narzędzi, technik i programów informatycznych.

Jury konkursowe:
Dostarczone prace oceniać będzie zespół arbitrów w składzie: mgr Danuta Służałek-Jaworskadyrektor szkoły, mgr Jolanta Zamora, mgr Krzysztof Cupiał, mgr inż. Olga Kwiecień.
Organizatorzy przewidują:
1. Nagrody i dyplomy dla laureatów: I, II i III miejsca
2. Wystawę pokonkursową w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
3. Wyniki konkursu oraz prezentacja zwycięskich prac zostanie opublikowana na stronie
Internetowej Szkoły.
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