Harmonogram działań
w Międzyszkolnym Projekcie Edukacyjnym
,,Gdynia, moje miasto - okno na świat”
z okazji 93. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich
Organizatorzy projektu edukacyjnego: VI Liceum Ogólnokształcące, CKZiU nr 1 oraz V Liceum
Ogólnokształcące w Gdyni.
Przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych:
Konkurs

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmuje

Termin konkursu

1.

Konkurs - Gra miejska

VI LO
bibliotekavilo@tlen.pl

2.

Konkurs –Recytacja
i Poezja śpiewana (utwory
o Gdyni i morzu, szanty)
Konkurs - Wycieczka
po Gdyni bez barier

Od 15 do 31
października
2018 r.
Od 1 listopada
do 16 grudnia
2018 r.
Od 15 listopada
do 16 grudnia
2018 r.
Od 17 grudnia
do 18 stycznia
2019 r.

Gra odbędzie się:
listopad/grudzień
2018 r.
Przesłuchania:
styczeń 2019 r.
w CKZiU nr 1 w Gdyni
Rozstrzygnięcie:
luty/marzec 2019 r.

3.

4.

Konkurs - Mowa na cześć
Gdyni (laudacja na cześć
Gdyni Jubilatki)

CKZiU nr 1
bibliotekackziu1@gmail.
com
V LO
biblioteka.vlo@wp.pl
V LO
biblioteka.vlo@wp.pl

Przesłuchania:
luty 2019 r.
w V LO w Gdyni

Cele międzyszkolnych obchodów 93. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich:
1. Przybliżanie młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych historii
i współczesnego piękna Gdyni, problemów osób niepełnosprawnych oraz realiów Gdyni bez barier.
2. Aktywizacja młodzieży, uczenie umiejętności kluczowych, takich jak np.: wykorzystanie technologii
informacyjnej, działań twórczych, ćwiczenie umiejętności maturalnych (prezentacje ustne),
doskonalenie pracy w grupie.
3. Pobudzanie w uczniach postaw kreatywnych w procesie zdobywania i gromadzenia wiedzy.
4. Kształcenie umiejętności indywidualnej pracy i samokształcenia uczniów oraz umiejętności
współpracy w grupie i podziału zadań stosownie do predyspozycji i zainteresowań uczestników.
5. Wykorzystanie konkursów jako atrakcyjnej dla młodzieży okazji do rywalizacji.
6. Promowanie szkoły, prezentacja umiejętności i wiedzy młodzieży.
7. Integracja międzyprzedmiotowa (wok, j. polski, historia, geografia, edukacja teatralna, itd.).
8. Współpraca nauczycieli różnych dziedzin kształcenia.
9. Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego.
10. Organizatorzy: Zespoły organizacyjne obchodów z VI i V LO oraz CKZiU nr 1 w Gdyni.
Koordynatorzy:
Natalia Chalimoniuk – VI LO
Aneta Batko i Joanna Samaszko – V LO
Elżbieta Komosińska – CKZiU nr 1
Terminy: od października 2018 r. do marca 2019 r.

Miejsce przeprowadzenia konkursów:
• w CKZiU nr 1: poezja śpiewana, recytacja,
• w VI LO: gra miejska,
• w V LO: oratorski i wycieczka po Gdyni bez barier.
Terminy szczegółowe znajdą się w regulaminach konkursów na stronach internetowych szkół oraz zaproszeniach informacyjnych
rozsyłanych do szkół.

93. rocznica nadania Gdyni praw miejskich
,,Gdynia, moje miasto – okno na świat”
Regulamin Konkursu - „Recytacja
i Poezja Śpiewana”
1. Konkurs adresowany jest tylko do uczniów 8 klasy szkół podstawowych, uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Uczestnik może wybrać kategorię, w której weźmie udział lub wystąpić w obydwu.
3. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
• recytacja jednego utworu poetyckiego tematycznie nawiązującego do Gdyni
lub morza (dopuszcza się recytowanie wierszy z podkładem muzycznym
oraz własne utwory);
• poezja śpiewana: solo, duet, tercet, zespół; wykonujący prezentuje jeden utwór związany
z tematem Gdyni lub morza (dopuszcza się szanty, marynistyczny rock oraz rap).
4. Cele konkursu:
• promowanie Gdyni,
• uwrażliwianie młodzieży na piękno języka polskiego,
• kształtowanie wrażliwości muzycznej,
• upowszechnianie sztuki słowa, śpiewu, interpretacji,
• promowanie utalentowanej młodzieży.
5. Kryteria oceny:
• dobór utworu do tematyki konkursu,
• interpretacja utworu,
• dykcja i emisja głosu,
• ogólny wyraz artystyczny (gra uczniów na instrumencie na żywo będzie dodatkowo
oceniana).
6. Prosimy zgłaszać uczniów od 01.11.2018 do 16.12.2018 r.
(kontakt: Elżbieta Komosińska, tel. 660 688 422, email: bibliotekackziu1@gmail.com)
7.

Organizator poinformuje zainteresowanych o terminie przesłuchań, podczas których wyłonieni
zostaną zwycięzcy.

Występ zwycięzców I miejsca oraz wręczenie dyplomów i nagród zaplanowano podczas gali
podsumowującej projekt „Gdynia, moje miasto – okno na świat” w VI Liceum Ogólnokształcącym
w Gdyni – (marzec 2019 r.).

93. rocznica nadania Gdyni praw miejskich
,,Gdynia, moje miasto - okno na świat”
Regulamin Konkursu – „Mowa na cześć Gdyni”
Sławić przychodzę to miasto, a będę mówił o szczęściu.
A.M. Swinarski

1. Uczestnicy konkursu: tylko uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Zadanie uczestnika: wygłoszenie mowy na cześć Gdyni Jubilatki lub jej twórców.
3. Możliwość wygłoszenia mowy w języku polskim lub w językach: kaszubskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim, francuskim.
4. Termin: zgłoszenia należy przekazać od 17.12.2019 do 18.01.2019 r. z dopiskiem: Konkurs „Mowa
na cześć Gdyni” (kontakt V LO - Joanna Samaszko, tel. 509 995 358, e-mail: biblioteka.vlo@wp.pl ).
5. Przesłuchanie uczestników odbędzie się w lutym 2019 r. (o terminie powiadomimy
zainteresowanych uczestników).
6. Kryteria oceny wygłoszonej mowy:
Treść (0-5 pkt.):
• zgodna z tematem,
• atrakcyjna dla słuchaczy, utrzymująca ich uwagę (wykorzystanie anegdot, ciekawostek).
Styl (0-5 pkt.):
• obrazowy,
• wykorzystujący środki stylistyczne: powtórzenia, wyliczenia, pytania retoryczne, apostrofy,
wykrzyknienia, anafory, hiperbole.
Technika (0-5 pkt.):
• ton, intonacja głosu,
• postawa, gestykulacja,
• kontakt ze słuchaczami,
• naturalność, swoboda mówienia,
• zastosowanie pauzy.
8. Uwaga! Czas wygłaszania mowy do 5 minut. Dopuszcza się dyskretne korzystanie z notatek.
Laureat konkursu wygłosi swoją mowę podczas finałowej gali podsumowującej projekt
edukacyjny, zaplanowanej w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni – (marzec 2019 r.).

Występ zwycięzców I miejsca oraz wręczenie dyplomów i nagród zaplanowano podczas gali
podsumowującej projekt „Gdynia, moje miasto – okno na świat” w VI Liceum Ogólnokształcącym
w Gdyni – (marzec 2019 r.).

93. rocznica nadania Gdyni praw miejskich
,,Gdynia, moje miasto – okno na świat”
Regulamin Konkursu – „Gra miejska”

1. Konkurs adresowany jest tylko do uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej.
2. Gra miejska mająca na celu przybliżenie „historii naszego miasta” w związku z nadchodzącymi
93. urodzinami Gdyni odbędzie się w terminie: listopad/ grudzień 2018 r.
3. W Grze udział biorą zespoły 5 - osobowe wraz z wyznaczonymi opiekunami.
4. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi
oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują
punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności. Czas wykonywania zadań wynosi
maksymalnie 2 godz.
5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo lub środkami komunikacji miejskiej.
6. W trakcie Gry członkowie poszczególnych zespołów nie mogą się rozdzielać.
7. Podczas wykonywania zadań obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z Internetu.
8. Zespoły prosimy zgłaszać od 15.10.2018 do 31.10.2018 r. (kontakt: Natalia Chalimoniuk,
tel. 791 736 137, email: bibliotekavilo@tlen.pl)
Wręczenie dyplomów i nagród zwycięskiej drużynie zaplanowano podczas gali podsumowującej projekt
„Gdynia, moje miasto – okno na świat” w VI liceum Ogólnokształcącym w Gdyni – (marzec 2019 r.).

93. rocznica nadania Gdyni praw miejskich
,,Gdynia, moje miasto – okno na świat”
Regulamin Konkursu na ofertę turystyczną –
„Wycieczka po Gdyni bez barier”
Głównym celem Konkursu jest przybliżanie młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych problemów osób niepełnosprawnych i realiów Gdyni bez barier.

1. Konkurs adresowany jest tylko do uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej.
2. Wymagane jest indywidualne uczestnictwo w konkursie.
3. Konkurs polega na stworzeniu oferty weekendowej wycieczki po Gdyni dla grupy, wśród której znajdują
się osoby z niepełnosprawnością (głuchoniemi, niewidomi, osoby na wózkach inwalidzkich,
z innymi ograniczeniami).
4. Oferta ma mieć postać folderu turystycznego w formacie PDF.
5. W folderze mogą znajdować się autorskie zdjęcia (plagiaty zabronione).
6. Oferta musi zawierać:
•

oryginalny tytuł,

•

informację o grupie docelowej (dla kogo i dla ilu osób),

•

harmonogram godzinowy,

•

opis atrakcji,

•

informację o miejscu zakwaterowania (adres, typ pokoju),

•

informację o wyżywieniu (jakie i gdzie),

•

informację o środkach transportu (dojazd i przejazdy w trakcie wycieczki),

•

informację o osobach realizujących program wycieczki,

•

kalkulację kosztów.

7. Prace prosimy wysyłać na adres email: biblioteka.vlo@wp.pl od 15.11.2018 do 16.12.2018 r. podając
imię, nazwisko i szkołę autora folderu (kontakt: Aneta Batko, tel. 506 975 639).
Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom zaplanowano podczas gali podsumowującej projekt
„Gdynia, moje miasto – okno na świat” w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni – (marzec 2019 r.).

