
 Regulamin IV edycji konkursu Konspektomania 

700 lat Lublina 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Koło Dydaktyków Polonistów Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. 

2. Celem konkursu jest promowanie metod aktywizujących w szkołach, a także możliwość 

włączenia się społeczności uniwersyteckiej do obchodów upamiętniających 700 lat Lublina. 

 

2. Zasady konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do studentów wszystkich lubelskich uczelni i szkół wyższych.  

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy student, jednak w sposób szczególny adresujemy go do 

studentów filologii polskiej, filologii obcych, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa i pedagogiki.  

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie samodzielnie napisać konspekt lekcji na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej. Konspekt swoją tematyką powinien nawiązywać do hasła przewodniego, jakim 

jest 700 lat Lublina. 

3. Jeden autor może nadesłać maksymalnie jeden konspekt. 

4. Proponowany konspekt musi być zgodny z obowiązującą podstawą programową. 

5. Utwory nadsyłane muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. 

6. Przesyłane prace powinny być zapisywane w formacie pdf. oraz word.  

7. Wzór konspektu znajduje się w załączniku. Konspektów nie należy podpisywać. W celu 

zapewnienia bezstronności obrad komisji konkursowej, każdej nadesłanej pracy zostanie przypisany 

numer. Podstawowe dane dotyczące autora należy zamieścić na karcie zgłoszeniowej.  

8. Prace konkursowe można nadsyłać do końca kwietnia bieżącego roku na adres 

konspektomaniakonkurs@gmail.com. W załączniku należy przesłać również kartę zgłoszeniową, 

zawierającą dane uczestnika.  

9. Oceny prac konkursowych dokona komisja złożona z pracowników naukowych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zajmujących się dydaktyką szkolną poszczególnych 

przedmiotów.  

 

3. Postanowienia końcowe 

1. Podczas obrad jury uwzględniana będzie oryginalność w ujęciu tematu, zgodność z obowiązującą 

podstawą programową, kreatywność i dobór metod.  

2. Jury rozstrzygnie konkurs do 10.05.2016r., powiadamiając zwycięzców drogą elektroniczną oraz 

prezentując wyniki na naszych stronie www.zeszytynauczycielapolonisty.blogspot.com 

3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość publikacji konspektu na blogu naszego 



koła: „Zeszyty Nauczyciela Polonisty”. Wszyscy uczestnicy otrzymają pisemne podziękowania za 

udział w konkursie.  

6. Przesyłając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w tym 

regulaminie. 

 
 
  
       Organizatorzy: 

Koło Dydaktyków Polonistów KUL 

Angelika Piątkowska, koordynator konkursu  

 
 
          


