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Konkurs wiedzy o Europie, Europejczykach i Unii Europejskiej. 
Tytuł konkursu: „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe”. 

Rok szkolny 2017/2018. 

 

 

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 

(European Year of Cultural Heritage/EYCH). 

 

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe silnie współtworzy zbiorową pamięć i tożsamość 

Europejczyków. Bogata różnorodność państw, regionów, społeczności lokalnych w Europie 

stanowi o wymianie kulturowej, łącząc ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych 

środowisk i kultur. 

 

 

Definicja prawna dziedzictwa kultury prof. Jana Pruszyńskiego w monografii Dziedzictwo kultury 

Polski (2001)
[2]

: 

„ 

(...) zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze 

związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami 

historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za podstawę 

ochrony prawnej dla dobra konkretnego społeczeństwa i 

jego rozwoju oraz dla przekazania ich następnym 

pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i akceptowane 

wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i 

artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości 

rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, 

dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń 

historycznych, kultywowania poczucia piękna i 

wspólnoty cywilizacyjnej. 

” 

— Dziedzictwo kultury Polski, t. 1 

 

 

§ 1. 
Cele konkursu. 

1. Propagowanie idei integracji europejskiej wśród uczniów szkół podstawowych. 

2. Zachęta do rozszerzania wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, w szczególności na temat 

dziedzictwa kulturowego Europy. 

3. Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji, przez stosowanie zasady  fair play. 

4. Wyłonienie wśród uczniów powiatu zgierskiego tych , którzy posiadają największą wiedzę 

w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pruszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe#cite_note-2
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§ 2.  
Termin konkursu 

1. Konkurs odbędzie się 23 maja 2018r. 

2. Początek konkursu o godz. 10.00 

3. Zgłoszenie należy przesłać na załączonej karcie do dnia 7 maja 2018 r.               

          ( pocztą, doręczyć osobiście) 

 

 

§ 3.  
Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko uczniowie szkół podstawowych, którzy interesują 

się tematyką europejską. 

2. Szkołę reprezentuje  trzyosobowa drużyna ,wyłoniona w eliminacjach szkolnych, spośród 

uczniów klas IV – VII. 

 
 

§ 4.  

Warunki uczestnictwa w konkursie. 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie folderu w formacie A4, 

minimum 10 stron. 

2. Folder ma przedstawiać prezentację dziedzictwa kulturowego wybranego jednego 

państwa Unii Europejskiej. Praca zostaje u organizatora. 

 

 

 

§ 5 

Sposób powoływania i działania jury . 
1. W jury zasiądzie 5 osób wybranych spośród opiekunów drużyn lub innych gości. Zadaniem 

jury będzie ocena folderów i przyznanie odpowiedniej ilości punktów oraz czuwanie nad 

właściwym przebiegiem poszczególnych konkurencji.  

2. Uczestnictwo w jury jest dobrowolne. 

3. Członkowie jury są zobowiązani do obiektywnej oceny konkurencji. 

4. Honorowy patronat nad konkursem przyjmuje  Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego  – pan 

Jacek Lipiński. 

 

 

 

 6. 
Zakres tematyczny konkursu. 

1.Środowisko naturalne Europy: 

 Położenie kontynentu 

 Wielkość 

 Europejskie „naj” 

 Rzeki ,jeziora, morza, zatoki, oceany oblewające Europę 

 Niziny, wyżyny, góry, półwyspy  naszego kontynentu 
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2.Położenie państw na mapie politycznej Europy 

 Sąsiedzi państw 

 Stolice 

 Ustrój panujący w danym kraju 

 Kształt państwa 

 Wyspy należące do krajów 

 Flagi 

3. Znajomość nazwisk i działalności świętych i patronów Europy 

4.Znajomość instytucji UE 

5.Znajomość historii UE 

6.Znajomość krajów członkowskich UE wg. zagadnień: 

 Warunki naturalne 

 Słynni ludzie 

 Dziedzictwo kulturowe 

 Walory kuchni 

 Waluta 

 Ciekawostki 

 

7. Znajomość charakterystycznej dla poszczególnych państw UE spuścizny kultury 

materialnej i niematerialnej. 

 

 

§ 7  
Konkurs ma na celu doskonalenie następujących umiejętności: 

 Czytanie map i wykresów 

 Kojarzenie faktów 

 Wyciąganie wniosków 

 Wykorzystania wiedzy w praktyce 

 Współpraca w grupach 

 Dostrzeganie związków i zależności. 

 

 

§ 8. 
Sposoby oceniania konkurencji: 

1. Każda konkurencja jest punktowana. 

2. Ilość punktów jest uzależniona od rodzaju i złożoności zadań 

3. Jury podejmuje decyzję, co do ilości przyznanych punktów. 

4. Jury ocenia konkurencję dodatkową. 

 

Kryteria oceniania folderu: 

 Estetyka i pomysłowość wykonania, 

 Różnorodność informacji z zakresu wchodzącego w skład pojęcia „dziedzictwo 

kulturowe”, 

 Poprawność merytoryczna. 

 Zgodność z podaną tematyka, pomysłowość, atrakcyjność 
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§ 9. 
Rozstrzygnięcie konkursu i dalsze postanowienia. 

1. Rozstrzygnięcie nastąpi zaraz po zakończeniu imprezy. 

2. Wygrywa drużyna, która otrzyma największą liczbę punktów, w przypadku takiej samej 

ilości punktów odbędzie się dogrywka. 

3. Pierwsze miejsce zajmuje tylko jeden zwycięzca. 

4. W kolejnym roku konkurs przejmuje drużyna Gminy Aleksandrów Łódzki, która otrzyma 

największą liczbę punktów. 

5. Drużyny otrzymują dyplomy. 

6. Dla laureatów przewidziane nagrody. 

7. Wszelkie uwagi dotyczące zagadnień merytorycznych lub organizacyjnych będą 

uwzględniane do momentu zakończenia  konkurencji i podliczenia punktacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10.  
Literatura.* 

1. Unia Europejska. Wszystko co musisz wiedzieć - Panfil Tomasz. Wyd. 

Podsiedlik i ska. 

2. Nasza Europa. ABC Unii Europejskiej, Teresa Duralska-Macheta. Wyd. 

Literatura. 

3. Poznajemy kraje UE – I i II część. I. Fechner – Sędzicka, D. Główczewska, A. 

Nehring. Wyd. Aker. 

4. 111 zabaw w Edukacji Europejskiej. I. Fechner – Sędzicka, D. Główczewska. 

5. Unia Europejska A.G. Barczykowscy. 

6. Atlas – Odkrywamy UE – Wyd. WSiP. 

7. www. learneurope.eu, europa.eu (kącik dla dzieci i kącik dla nauczycieli), 

toporopa.eu 

 

*z pominięciem treści już nieaktualnych 
 

Odpowiedzialne za przygotowanie konkursu: Aldona Kierlik - Śmieszkowicz i 

Ilona Łucka. 

 

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.spbeldow.szkoly.lodz.pl. 
 

 

http://www.spbeldow.szkoly.lodz.pl/
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Data .................... 

 

Zgłoszenie 
do  

Konkurs wiedzy o Europie, Europejczykach i Unii Europejskiej. 
Tytuł konkursu: „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe”. 

Rok szkolny 2017/2018. 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły ............................................................................. 

Nazwisko ( nazwiska) opiekuna/ opiekunów drużyny 

................................................................................................................... 

Nr. telefonu kontaktowego w sprawie konkursu. 

...................................................................................................................... 
Podpis Dyrektora Szkoły. 
 


