Skarżysko-Kam. 8. 02. 2013.

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
ogłasza
konkurs historyczny

Skarżysko-Kamienna wczoraj i dziś.
Historia mojej ulicy
dla
uczniów szkół/placówek wychowawczych wszystkich etapów edukacyjnych

Drodzy uczniowie!
Często słyszy się opinię, że przeżywamy kryzys patriotyzmu, nie doceniamy znaczenia i roli
przeszłości Małej Ojczyzny, i niewiele mamy do powiedzenia na temat jej historii, zabytków
czy wybitnych osobowości, które ją tworzyły.
Wierzymy, że z właściwą Waszemu wiekowi odwagą i bezkompromisowością podejmiecie
propozycję udziału w konkursie, który może przekona Was o wartościach, jakie niesie ze sobą
pojęcie Małej Ojczyzny.
Nauczyciele!
Zapraszamy Was do współpracy i oczekujemy, że zachęcicie i pomożecie przygotować się do
niego wszystkim chętnym uczniom. Okazją do tego jest 90 rocznica nadania praw miejskich
miastu Kamiennej przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 28 grudnia 1922 r. oraz 85 rocznica przemianowania nazwy miasta Kamiennej na Skarżysko-Kamienna 17 kwietnia 1928 r.

Regulamin
Konkursu Historycznego
Skarżysko-Kamienna wczoraj i dziś.
Historia mojej ulicy

Konkurs organizowany jest w kategoriach:
- konkurs fotograficzny
- prezentacja multimedialna
- praca plastyczna
- praca pisemna.
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Cele:
- rozwijanie zainteresowania przeszłością i różnorodnością dorobku cywilizacyjnospołecznego Skarżyska-Kamiennej,
- popularyzowanie tematyki historycznej dotyczącej Małej Ojczyzny,
- pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
- uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesne
Skarżysko i jego problemy,
- wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości społeczno-cywilizacyjnych,
- zbieranie, selekcjonowanie i upowszechnianie materiałów źródłowych, zwłaszcza źródeł
wywołanych,
- podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.
Uczestnik konkursu powinien:
- wykazać się znajomością faktów i procesów historycznych dotyczących przeszłości terenów
wchodzących obecnie w skład miasta Skarżyska-Kamiennej,
- ujmować treści historyczne w związkach przyczynowo-skutkowych,
- oceniać fakty i wydarzenie historyczne,
- posługiwać się pojęciami z zakresu chronologii, kultury materialnej i historii politycznej
oraz społecznej charakterystycznych dla dziejów Skarżyska-Kamiennej,
- umieć odczytywać i analizować różne źródła historyczne.
Forma prac konkursowych:
1. Konkurs na prezentację multimedialną skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek edukacyjno-wychowawczych z terenu
powiatu skarżyskiego. Prezentacja powinna być wykonana w programie POWER POINT, nie starszym niż 2003, powinna zawierać od 15 do 30 slajdów, należy ją opisać
na płycie CD/DVD wg wzoru: tytuł prezentacji, imię i nazwisko autora, szkoła/placówka, kontakt telefoniczny lub mailowy, ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, przy którego pomocy merytorycznej została wykonana. Podobne informacje powinny być zawarte na slajdzie tytułowym. Na slajdzie końcowym należy
umieścić bibliografię i źródła pozyskanych informacji. Płytę z prezentacją należy
przesłać (z odpowiednim dopiskiem na kopercie) lub dostarczyć w kopercie do siedziby skarżyskiego Oddziału PTH (budynek II LO, ul. Piłsudskiego 52, sekretariat szkoły) do dnia 6 czerwca 2013.
2. Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek edukacyjno-wychowawczych z terenu powiatu skarżyskiego. Każdy uczestnik może dostarczyć (lub przesłać pocztą z odpowiednim dopiskiem na kopercie) kompozycję składającą się min. z 3 fotografii, a
maks. z 6 fotografii, zapisanych na nośnikach elektronicznych w formacie JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość), kolory w standardzie RGB, rozdzielczość min.
300 dpi (20 x 30 cm) oraz wydrukowane w formacie odbitek czarno-białych lub kolorowych, o wym. 18 x 24 cm, do siedziby skarżyskiego Oddziału PTH (budynek II LO,
ul. Piłsudskiego 52, sekretariat szkoły) do dnia 6 czerwca 2013. Fotografie, na których
znajdować się będą jakiekolwiek znaki (np. cyfry lub daty) będą dyskwalifikowane.
Na rewersie każdej fotografii ma znaleźć się opis wg schematu: imię i nazwisko autora, szkoła/placówka, data wykonania zdjęcia, poziom edukacyjny, kontakt telefoniczny lub mailowy, tytuł zdjęcia i maksymalnie dwuzdaniowy opis. Zezwala się na retusz
fotografii, ale nie wolno stosować zabiegów selektywnych w celu dodawania lub
odejmowania elementów, łączenia lub zmiany kompozycji.
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3. Konkurs na pracę plastyczną skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i
wychowanków placówek edukacyjno-wychowawczych uczęszczających do szkół
podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego. Praca w dowolnej technice plastycznej
nie powinna przekroczyć wymiarów formatu A4. Składający pracę (lub przesyłający
pocztą z odpowiednim dopiskiem na kopercie) zobowiązany jest dołączyć metrykę
pracy, w formie wydruku komputerowego lub opisu odręcznego, wg schematu: imię i
nazwisko autora, szkoła/placówka, kontakt telefoniczny lub mailowy, tytuł pracy,
maksymalnie dwuzdaniowy opis, do siedziby skarżyskiego Oddziału PTH (budynek II
LO, ul. Piłsudskiego 52, sekretariat szkoły) do dnia 6 czerwca 2013.
4. Konkurs na pracę pisemną skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek edukacyjno-wychowawczych z terenu powiatu skarżyskiego. Praca pisemna powinna wykorzystywać przede wszystkim źródła wywołane
i mieć oparcie faktograficzne w dziejach miasta Kamiennej, później SkarżyskaKamiennej. Pracę należy składać w formie wydruku komputerowego w formacie Times New Romain, czcionka 12, interlinia 1.5, o objętości maks. 4 stron A4 tekstu zasadniczego, dodatkowe strony powinna zawierać, tytułowa: imię i nazwisko autora,
nazwę szkoły/placówki, tytuł, kontakt telefoniczny lub mailowy, ewentualnie imię i
nazwisko nauczyciela/opiekuna; ostatnia: wykaz źródeł i literatury wykorzystanych w
pracy. Prace należy złożyć (lub przesłać pocztą z odpowiednim dopiskiem na kopercie) do siedziby skarżyskiego Oddziału PTH (budynek II LO, ul. Piłsudskiego 52, sekretariat szkoły) do dnia 6 czerwca 2013.
Kryteria oceny:
- zgodność z tematem,
- wartości merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze,
- innowacyjność w ujęciu tematu,
- samodzielność prezentowanych wniosków.

Terminarz:
Wszystkie prace, których autorzy chcą brać udział w postępowaniu konkursowym, muszą
wpłynąć do organizatora nie później jak 6 czerwca 2013.
Do końca czerwca 2013 organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu we wszystkich kategoriach i
opublikują je na stronach internetowych skarżyskich portali informacyjnych.

Nagrody:
Dla zwycięzców w każdej z kategorii przewidziano nagrody rzeczowe (za 1 miejsce nagroda
rzeczowa wartości 100 zlp, laureaci nagrody rzeczowe i książkowe).
Skład jury:
Prace będzie oceniać komisja składająca się z przedstawicieli organizatorów, współorganizatorów i patronów konkursu.
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Informacje dodatkowe:
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami).
Uwaga: Każda praca musi zostać złożona wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonej na konkurs pracy wraz ze zgodą na jej wykorzystanie w celach promujących konkurs i jego wyniki.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
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