„(…) ojczyzna bez bohaterów
jest jak dom bez drzwi”
(Gabriel Garcia Marquez)
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Regulamin Warszawskiego Konkursu Historycznego
„KAWALEROWIE ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI.
NA STRAŻY WOLNOŚCI I HONORU ”
1. Organizatorem Warszawskiego Konkursu Historycznego „Kawalerowie Orderu
Wojennego Virtuti Militari. Na straży wolności i honoru” jest Gimnazjum nr 2
im. KOWVM, ul. Narbutta 65/71 Warszawa.
Honorowy patronat nad projektem objęli:
 Kuratorium Oświaty w Warszawie
 Burmistrz Dzielnicy Mokotów
 Prezes Klubu KOWVM.
Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich gimnazjów i szkół podstawowych.
2.

Cele Konkursu:
− Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów historią Polski, ze szczególnym
uwzględnieniem historii Orderu Wojennego VM.
− Przybliżenie młodzieży sylwetek Kawalerów OWVM .
− Motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności.
− Prezentowanie twórczego spojrzenia młodego pokolenia na historię Polski.
− Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi.
− Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo – skutkowym.
− Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów.
Tematy konkursu są związane z historią Orderu Wojennego Virtuti Militari. Proponujemy
uczniom dotarcie do źródeł, a jeśli to możliwe - do świadków historii lub pozostawionych
przez nich świadectw (zdjęć, dokumentów, relacji), a następnie opisanie ich losów na tle
wydarzeń historycznych.

3.

Przebieg konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony równolegle na dwóch poziomach:
 szkół podstawowych,
 gimnazjalnym.



Obszary umiejętności wymagane na wszystkich etapach konkursu:
Dla uczniów szkół podstawowych: sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów
historycznych w czasie i przestrzeni, kojarzenie i powiązanie zjawisk historycznych
z zakresu dziejów historii Polski
Dla uczniów gimnazjum: sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych
w czasie i przestrzeni, kojarzenie i powiązanie zjawisk historycznych z zakresu dziejów
historii Polski, ujmowanie treści historycznych w związkach przyczynowo skutkowych, ocena faktów i wydarzeń historycznych, interpretacja źródeł
historycznych oraz integracja informacji pozyskanych z różnych źródeł.

„Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari –
Patroni roku 2017 Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski”.
Temat konkursu:

Warunkiem udziału jest nadesłanie pracy zgodnej z zaproponowanym tematem.
 Praca historyczna – prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft
Power Point 1997 - 2010 o objętości do 15 slajdów; wewnętrzna organizacja i ilustracja
slajdów dowolna.
(Prezentacja powinna działać automatycznie po uruchomieniu – czas trwania do
10 minut)
 Praca literacka - praca pisemna na jeden z dwóch tematów:
Wiersz lub opowiadanie Patroni roku 2017 Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski,
odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari.
 Praca plastyczna – wykonanie pracy plastycznej integralnie związanej z tematyką
konkursu – czytelnej i zauważalnej – zaprojektowanie oryginalnego plakatu
opowiadającego o Patronach roku 2017 Tadeuszu Kościuszko i Józefie Piłsudskim –
bohaterach Orderu WVM, wykonanego dowolną barwą i techniką
(format pracy: nie mniejszy niż A -3 i nie większy niż A-1)
Udział uczniów w Konkursie zgłaszany jest na adres organizatora konkursu w formie
poprawnie wypełnionej karty uczestnictwa do dnia 19 maja 2017 r.
Zakończenie konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 roku
Wymagania organizatora:
Prace historyczne należy nadesłać w wersji elektronicznej ( płyta CD lub DVD ).
Powinny zawierać dane autora (imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon,
nazwisko nauczyciela - opiekuna) na nośniku i na bezpośrednim opakowaniu.
Prace literackie (do pięciu stron tekstu – rozmiar czcionki 14) należy przesłać w formie
wydruku i w wersji elektronicznej ( płyta CD lub DVD). Powinny zawierać dane autora
(imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon, nazwisko nauczyciela – opiekuna)
na wydruku i na nośniku informacji.
Prace plastyczne należy opisać na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa
i adres szkoły, telefon, nazwisko nauczyciela- opiekuna).
Zadaniem uczniów jest opracowanie prac mających charakter twórczy, opartych
na publikowanych i (lub) niepublikowanych źródłach i opracowaniach.
Oceniane będą wyłącznie prace przygotowane przez uczniów samodzielnie pod
kierunkiem opiekuna.
Dyskwalifikacji podlegają prace, które były:
1) wcześniej zgłaszane w innych konkursach,
2) opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. KOWVM.
1. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym, sprawuje
nadzór nad przebiegiem Konkursu.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarżeniu.
Nagroda:
Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

