Protokół z pracy Jury oceniającego strony internetowe w konkursie : Współczesne drogi do
Pamięci” z dnia 23.11.2017 r.
Jury konkursowe pracowało w składzie:
Katarzyna Włodarska
Konrad Tuszewski,
Jacek Kubiak
Małgorzata Ornoch- Tabędzka, przewodnicząca
Do konkursu zgłosiło się 11 drużyn uczniowskich ze szkół w Brodnicy, Konarzewie, Jeziorkach,
Mosinie, Puszczykowie i Stęszewie. Każdy z członków Jury oddzielnie dokonał oceny stron
internetowych przygotowanych przez uczniów według następujących kryteriów.






Różnorodność zaprezentowanych materiałów na stronie ( teksty, fotografie, linki do
źródeł, linki do plików dźwiękowych, filmów, inne
Własne zaangażowanie w przygotowanie materiałów ( własne fotografie, wywiady,
teksty, opisy, poszukiwanie innych źródeł historycznych itp.

0-10
0-20

Oryginalność przedstawionego tematu (temat wykracza poza standardowe źródło
jakim jest książka, powszechnie znany bohater, wydarzenie itp.)

0-10

Stosunek liczby osób w zespole do przedstawionej liczby i jakości zaprezentowanych
materiałów ( indywidualna ocena tej proporcji)
Tematyka strony wykracza poza wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim

0-5
0-5

Każda osoba do rozdysponowania miała 50 pkt. Najwięcej punktów i zawsze najwyżej przez
wszystkich jurorów oceniona została strona internetowa drużyny z Konarzewa, która otrzymała 190
pkt. na 200 możliwych. Szkoła drużyny uczennic z Konarzewa otrzyma nagrodę rzeczową w
wysokości 3000 zł. Na wyróżnienie zasługuje również dwuosobowa drużyna dziewcząt ze szkoły w
Jeziorkach, która otrzymała 179 pkt. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu w nagrodę za swoją
pracę w dniach 29-30 listopada pojadą na wycieczkę do Warszawy.
Poniżej tabela z wynikami zbiorczej oceny wszystkich drużyn
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Szkoła/drużyna
SP Jeziorki
SP Brodnica
Sp 1 Puszczykowo
SP 2 Mosina Drużyna 1
SP 2 Mosina Drużyna 3
SP 2 Mosina Drużyna 4
SP 2 Mosina Drużyna 5
SP 2 Mosina Drużyna 6
SP Konarzewo
SP Stęszew 1
SP Stęszew 2

link do strony, nazwa szkoły ( drużyny)
http://www.u589gi.webwavecms.com
http://o9cl5r.webwavecms.com
http://tropicieletajemnic.y0.pl
http://rdhfg6.webwavecms.com
http://x7lcgc.webwavecms.com
http://wjlqzc.webwavecms.com
http://vagcnb.webwavecms.com
http://yao6r5.webwavecms.com
http://dfxout.webwavecms.com
http://kjn9u5.webwavecms.com
http://ft3dy2.webwavecms.com

L. punktów
179
115
124
111
126
125
112
99
190
136
124

Zwycięskiej drużynie gratulujemy! W imieniu zespołu Jury Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

