Nauczyciele historii
szkół gimnazjalnych

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W POWIATOWYM KONKURSIE HISTORYCZNYM DLA GIMNAZJALISTÓW

nt.: „DROGI DO WOLNOŚCI”
w roku szkolnym 2017/2018

I. Organizator:
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
koordynator konkursu: Jolanta Wieczorek – tel. 660 195 861
II. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie gimnazjum klas II i III powiatu jaworskiego.
III. Miejsce, termin i czas trwania konkursu:
• 22 listopada 2017 r. godz. 11.00 sala konferencyjna PORE w Jaworze przy
ul. Piłsudskiego 11
• Czas trwania konkursu: 60 minut na rozwiązanie testu składającego się z pytań
zamkniętych i otwartych.
IV. Cel konkursu:
• Upamiętnienie 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
• Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny.
• Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych
narodu polskiego.
• Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.
• Rozwijanie zainteresowań historycznych u uczniów.
• Wspieranie młodzieży uzdolnionej historycznie.
IV. Zasady kwalifikacji uczniów do konkursu:
Do etapu powiatowego szkoła zgłasza 3 najlepszych uczniów.
V. Zakres wiedzy i umiejętności, przygotowanie uczniów
1. Polacy w walce o niepodległość
• polskie orientacje polityczne
• organizacje niepodległościowe
• Legiony Polskie
• formacje polskie u boku Rosji
• działalność Polskiej Organizacji Wojskowej
• wojsko polskie we Francji
2. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
• państwa zaborcze a sprawa polska

• Akt 5 listopada
• sprawa polska w polityce ententy
• Polacy na konferencji paryskiej
3. Odrodzenie Rzeczypospolitej
• przyczyny i okoliczności odzyskania niepodległości
• ziemie polskie pod koniec I wojny światowej (lokalne ośrodki władzy)
• odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r. (przekazanie władzy Józefowi
Piłsudskiemu, rządy Jędrzeja Moraczewskiego i Ignacego Paderewskiego)
• ententa a sprawa polska (postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski)
• trudne początki niepodległości

VI. Zasady udziału w konkursie
Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest przesłanie zgłoszenia udziału
(załączniku) w konkursie do dnia 15 listopada 2017 r.
Kartę zgłoszenia należy przesłać w dogodnej dla Państwa formie:
• pocztą elektroniczną: sekretariat@pore-jawor.pl
• faxem: 76 729 19 24
• tradycyjną pocztą na adres :
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11
59-400 Jawor

4. W skład komisji na etapie powiatowym wchodzą oddelegowani nauczyciele
historii ze szkół zgłoszonych do konkursu. Komisja sprawdza prace uczniów wg
zaproponowanego schematu punktowania bezpośrednio po konkursie.
5. Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca.
6. Komisja sporządza protokół z uzyskanych wyników.
7. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora,
nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystania wizerunku do celów związanych
z organizacją i podsumowaniem konkursu.
8. Finaliści Konkursu w dniu eliminacji powiatowych otrzymują podziękowania
przygotowane przez: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze, a nagrody
zostaną wręczone podczas Gali Laureatów Konkursów Powiatowych 2017/2018.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

