REGULAMIN
konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych woj. pomorskiego
w roku szkolnym 2021/22

Quiz wiedzy o Niemczech –Wer weiß?
Organizator konkursu: Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 26, tel. 58 305-73-17, mail: herder.ug@gmail.com
Projekt jest współfinansowany przez Instytut Goethego w Warszawie.
Cele projektu:
• motywowanie uczniów do poznawania kraju naszego sąsiada,
• zainteresowanie i motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego
• wspieranie umiejętności pracy zespołowej uczniów w pracy projektowej,
• upowszechnianie kultury i języka niemieckiego.

REGULAMIN
1.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego.
2.
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie w zespołach 2-osobowych quizu wiedzy o
Niemczech w programie PowerPoint w języku polskim. Uczniowie mogą samodzielnie zaproponować
temat quizu na przykład: quiz wiedzy ogólnej na temat Republiki Federalnej Niemiec, znani Niemcy,
ciekawostki geograficzne, ciekawostki historyczne, wydarzenia sportowe, literatura, kino etc. Innymi
słowy: kto wie? - Wer weiß?
Forma pracy konkursowej: prezentacja PowerPoint z max. ilością do 15 slajdów. Prezentacja powinna
zawierać elementy edukacyjne, pomocne np. na lekcjach geografii lub na lekcjach języka
niemieckiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace, które nie zostały zgłoszone do
innego konkursu oraz nie były wcześniej publikowane. Prace konkursowe powinny być pracami
autorskimi, a nie kopiami materiałów już istniejących.
Do pracy konkursowej prosimy dołączyć opis który powinien zawierać:
- dokumentację projektową opisującą poszczególne działania:
1. protokół z pierwszego spotkania zespołu projektowego: np. zapoznanie się z regulaminem
konkursu, zaplanowanie dalszego przebiegu prac zespołu (podział odpowiedzialności
członków zespołu za powierzone zadania, formy komunikacji w zespole, terminy spotkań i
protokoły itp.)
2. harmonogram prac: np. jakie zadania należy wykonać? Kto wykona poszczególne zadania?
Kiedy to zadanie musi być rozpoczęte i zakończone? Ile czasu będzie trwało jego wykonanie?
3. budżet projektu: np. zestawienie kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją projektu.
4. lista ryzyk w projekcie np. Czy istnieje ryzyko niewykonania poszczególnych zadań? Jak
można im zaradzić?
Powyższe dokumenty powinny być zawarte na ostatnich stronach prezentacji. Każdy z powyższych
dokumentów nie powinien przekraczać 1 slajdu. Nauczyciel lub opiekun może merytorycznie
wspomagać pracę uczniów.
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4.
Harmonogram konkursu:
I etap: do 08 listopada 2021 r. – przesłanie pocztą mailową prezentacji z quizem do Centrum Herdera
UG na adres mailowy: herder.ug@gmail.com z podaniem:
imion i nazwisk uczniów, biorących udział w opracowaniu pracy konkursowej
imienia i nazwiska nauczyciela bądź opiekuna wraz z podaniem adresu mailowego lub numeru
telefonu.
oraz nazwy i adresu szkoły.
Jeden zespół może złożyć tylko jedną prezentację.
Prace niespełniające wszystkich powyższych kryteriów nie będą oceniane przez członków jury
konkursu.
II etap: Wyłonienie laureatów konkursu.
Do finału konkursu, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia br. zaprosimy 8 zespołów,
których prace konkursowe uzyskają najwyższe oceny jury. Finał konkursu odbędzie się
najprawdopodobniej online, na platformie zoom.us. Uczestnicy otrzymają zaproszenia za
pośrednictwem poczty mailowej i po kliknięciu na podany link zostaną przekierowana na platformę
zoom.us Instrukcję łączenia się prześlemy drogą mailową.
Podczas finału online zespoły zaprezentują swoje prace konkursowe. Uczestnicy będą mieli również
wpływ na wyłonienie zwycięskiej pracy konkursowej w głosowaniu. Jury konkursu zastrzega sobie
prawo decydującego głosu.
Datę finału konkursu podamy drogą mailową. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone
podczas finału konkursu lub przesłane finalistom na adres szkoły.
5.
Kryteria oceny prac konkursowych:
Jury oceni prace pod względem: zgodności z regulaminem konkursu, (punkt 3 regulaminu),
kreatywności, samodzielności wykonania, innowacyjności, oryginalności i atrakcyjności.
6
Jury konkursu powołuje kierownik Centrum Herdera UG. Jury sprawuje nadzór nad przebiegiem
konkursu i podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. Decyzje jury konkursu
są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.
7.
Wyniki konkursu i zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.herder.ug.edu.pl oraz przesłane do
szkół zwycięskich drużyn.
8.
Przysłane prace konkursowe stają się własnością Centrum Herdera UG. Organizatorzy nie zwracają
złożonych prac. Centrum Herdera zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac
uczestników konkursu na wszystkich polach eksploatacji w celu promowania konkursu.
9.
Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i
przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – Centrum
Herdera.
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