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REGULAMIN
XI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O KULTURZE ZIEMI RADOMSKIEJ

INFORMACJE WSTĘPNE
Konkurs odbywa się po raz jedenasty i jest kontynuacją Regionalnego Konkursu Wiedzy o Kulturze
Ziemi Radomskiej, który po raz pierwszy odbył się w 2001r.

CELE i ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Pogłębienie więzi z regionem jego młodych mieszkańców.
Sposobem budowania więzi będzie ich aktywność poznawcza, wyrażająca się poprzez:
•
•
•
•

Poznanie historii, tradycji, osiągnięć kulturalnych regionu
Samodzielne docieranie do informacji związanych z tematem konkursu
Wędrówki po regionie
Twórcze przeobrażanie wiadomości, doświadczeń, przeżyć estetycznych

2. Budzenie i rozwijanie twórczej aktywności uczniów.
3. Poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości pisarzy, poetów twórców kultury regionu.
4. Propagowanie dokonań współczesnych radomskich twórców kultury .

UCZESTNICY
Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Radomia i okolic. Szkołę reprezentują
pięcioosobowe drużyny uczestniczące w stałym składzie w kolejnych etapach konkursu.

HARMONOGRAM ZADAŃ KONKURSOWYCH
Eliminacje szkolne i zgłoszenie do RODoN-u reprezentacji szkoły – do 9 stycznia 2012r.
II etap konkursu - rozwiązanie testu z wiedzy o regionie – 7 lutego 2012r. godz.15.00 w Zespole Szkół
Spożywczych i Hotelarskich
Finał konkursu - quiz z wiedzy o regionie radomskim z elementami zadań terenowych, prezentacje
– 16 kwietnia 2012r. godz.10.00 w Muzeum Wsi Radomskiej.
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Zgłoszenie zawierające:
a) nazwę szkoły wraz z adresem
b) nazwiska 5 uczestników i opiekuna
c) temat i formę prezentacji
przesłać pod adresem:
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 26-600 Radom, ul.Słowackiego 17, z dopiskiem
„Konkurs regionalny” do dnia 9 stycznia 2012r.

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ KONKURSOWYCH
a) I etap - eliminacje szkolne - należy wybrać pięcioosobowe reprezentacje szkoły; każdą zmianę
uczestnika lub opiekuna, która z przyczyn obiektywnych zdarzy się w trakcie trwania konkursu,
należy zgłosić organizatorom.
b) II etap w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Radom, ul.Armii Ludowej1.
Drużyny rozwiązują test z wiedzy o regionie na podstawie następujących książek:
„Radomskie wędrówki regionalne” pod red. J. Pulnara
„Radom i region radomski” Cz. T. Zwolski
oraz ze znajomości obiektów Muzeum Wsi Radomskiej
c)

finał - quiz z wiedzy o regionie z elementami zadań terenowych oraz przełożenie wiedzy o Ziemi
Radomskiej na formę (spektakl, koncert, film, prezentacja multimedialna - czas 7-10min.)
poprzez prezentację realizacji jednego z zaproponowanych tematów:
•
pisarze Ziemi Radomskiej
•
ludzie teatru radomskiego
•
muzycy Ziemi Radomskiej (np. znani wykonawcy, zespoły, kompozytorzy)
•
artyści ludowi naszego regionu
•
historia i współczesność sportu radomskiego
•
zabytki Ziemi Radomskiej

Temat, formę i wymagania techniczne dotyczące prezentacji prosimy zgłaszać organizatorom nie
później niż 10 dni przed finałem.

ZASADY PRACY JURY
Jurorami konkursu będą organizatorzy oraz nauczyciele doradcy i współpracownicy RODoN-u
a także zaproszeni eksperci różnych obszarów humanistyki.
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Kryteria oceny prezentacji tematu:
- wartość merytoryczna
- innowacyjność i oryginalność pomysłu
- wartości poznawcze
- ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY
Organizatorzy gwarantują następujące formy nagród:
* dyplomy dla uczestników i podziękowania dla opiekunów drużyn za udział w konkursie
* nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
ORGANIZATOR:
PARTNERZY:

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów – Oddział w Radomiu,
Muzeum Wsi Radomskiej

*uczniowie spoza Radomia zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 2 PLN
Uczestnik zawodów lub jego prawny opiekun wyraża w macierzystej szkole zgodę na przetwarzanie
i publikowanie przez RODoN danych osobowych, uzyskanych wyników, wizerunku na stronie
internetowej RODoN podczas trwania całej edycji zawodów.

