POWIATOWY KONKURS
POETYCKO – DZIENNIKARSKI IV EDYCJA
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”
ORGANIZATOR: PODN w Mławie
CELE:
- zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej,
- rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
- rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej,
- kształtowanie postaw zaangażowania się w problemy środowiska zamieszkania i nauki.
ZASADY:
w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu,
konkurs obejmuje jeden etap - pisemny,
forma wypowiedzi: szkoły podstawowe – mała forma literacka (do wyboru albo opowiadanie, albo trzy teksty
poetyckie, albo poetycki opis ważnych dla miejsca zamieszkania obiektów, krajobrazów, ludzi itp. – jeden
uczestnik może też nadesłać teksty uwzględniające kilka form),
forma wypowiedzi: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - reportaż zgodny z podstawowymi cechami tego
gatunku publicystyki,
treść opowiadań, wierszy, opisów dla szkół podstawowych: utwory powinny zawierać refleksje w postaci
wybranej formy odnoszące się do środowiska zamieszkania, nauki itp., do miejsc, krajobrazów, ludzi, do
wszystkiego, co zawiera się w pojęciu „Małej Ojczyzny”,
treść reportażu: prezentacja współcześnie żyjących wybitnych postaci ważnych dla środowiska zamieszkania
lub nauki, prezentacja ważnych problemów miasta, wsi z punktu widzenia autora bądź mieszkańców (reportaże
interwencyjne, z ważnych wydarzeń, sylwetki osób i grup społecznych). Preferowane będą reportaże
podejmujące inną niż szkolna tematykę.
objętość i redakcja pracy: tekst komputerowy w programie Microsoft Word, w przypadku reportażu nie mniej
niż siedem, nie więcej niż piętnaście stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.(tytuł 14 pkt.,
śródtytuły 12 pkt. pogrubione), interlinia 1,5, akapity z wcięciem domyślnym.
W przypadku prac uczniów szkół podstawowych opowiadania i opisy powinny zawierać się w 3 – 4
stronach. Wiersze prosimy umieszczać każdy na odrębnej stronie. Wybór czcionki, grafika do decyzji
uczestnika. Mile widziane teksty poetyckie opracowane także plastycznie.
- praca może być wzbogacona autorskimi fotografiami (nie więcej jak cztery),
- ocena prac obejmuje: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językową, ortograficzną,
interpunkcyjną, estetykę, poprawność redakcyjną, walory publicystyczne,
 do prac prosimy dołączyć informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa, adres), placówce (nazwa i adres szkoły,
nr telefonu, adres e-mail), imię i nazwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na
nieodpłatną publikację i ekspozycję prac przez Organizatora Konkursu.
Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. Prace prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, 06-500 Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem „Konkurs dziennikarski”)
do 22 kwietnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w maju/czerwcu
2018 roku (dokładna informacja zostanie przekazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną).
Serdecznie zapraszamy!
Doradca metodyczny
Daniel Bartosiewicz

