ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІСТОРИЧНИЙ КОНКУРС
Конституція 3 травня. Конституція багатьох народів.
1.
Організатором конкурсу виступає Польське історичне
товариство, зареєстроване у Варшаві за адресою: Ринок Старого Міста
29/31,00-272 Варшава, далі – ПІТ. Партнером конкурсу виступає
Польський Інститут у Києві. Координатор конкурсу – школа № 36 імені
Я. Домбровського у м. Житомирі.
2.
Мета конкурсу:
- популяризація знань про історію Польщі серед шкіл, які
вивчають польську мову;
- заохочення зацікавленості історією Польщі серед молоді,
яка вивчає польську мову;
підвищення рівня компетенції вчителів у сфері з історії
Польщі, культури та мистецтва;
- створення умов для поглиблення знань та навичок з
історії Польщі, культури та мистецтва.
3.
Цільова аудиторія – вчителі.
4.
Тематика конкурсу:
- Конституція 3 травня,
- творчість Яна Матейки.
5.
Хід проведення конкурсу:
- конкурс полягає у приготуванні конспекту уроку про
Конституцію 3 травня і надісланні його у визначений термін до
координатора проекту;
- вчитель подає згоду про участь у конкурсі до координатора
конкурсу у термін, визначений умовами конкурсу у формі, що
зазначена в умовах конкурсу п.1.;
- конспект уроку має відповідати вимогам, визначеним у
запрошенні до участі в конкурсі;
- конспект уроку буде оцінений конкурсною комісією згідно
критеріїв, визначених у запрошенні;
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- переможцями конкурсу стануть троє учасників, які
отримають найбільше балів;
- переможці конкурсу отримають матеріальну нагороду;
- найкращі конспекти уроків стануть доступними всім
учасникам конкурсу, будучи опублікованими на інтернет-сторінці
організатора;
- всі учасники конкурсу отримають диплом за участь у
конкурсі і вебінарах;
- учасники конкурсу беруть участь у лекції та тематичних
вебінарах.
6.
Терміни:
- оголошення конкурсу – до 22 травня 2021р.
- згода на участь у конкурсі – до 31 травня 2021р.
- термін надсилання конспекту уроку – до 15 липня 2021р.
- оголошення результатів конкурсу – до 30 липня 2021р.
7.
Організатор надасть доступ до джерел, дотичних до
проблематики конкурсу.
8.
Згода на участь у конкурсі означає прийняття умов
конкурсу і надання згоди на обробку персональних даних та
використаних зображень. Учасники конкурсу водночас із наданням
своєї конкурсної роботи дають згоду організатору, партнерам та іншим
учасникам на безкоштовні ліцензії на публікацію роботи в інтернеті і
доступ до них їх партнерів та інших учасників конкурсу.
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