
Świat lektur w Minecrafcie.

Ogólnopolski konkurs dla uczennic i uczniów klas VII i VIII

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie fragmentu świata lektury obowiązkowej

w Minecrafcie i stworzenie filmu.



Organizator

Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa, al. Niepodległości 739A, 81-838 Sopot

Cele konkursu

● wspieranie czytelnictwa literatury pięknej,

● rozwijanie literackiej wrażliwości, wyobraźni i umiejętności literackich oraz

informatycznych;

● znajomość problematyki tekstów literackich obowiązujących na egzaminie

ósmoklasisty;

● zachęcanie do odważnego wyrażania odczuć związanych z odbiorem

literatury;

● podnoszenie umiejętności w stosowaniu narzędzi informatycznych.



Regulamin konkursu

Forma prac

● Ocenie będzie podlegał film przedstawiający wybrane sceny z lektury

szkolnej.

Wymagania z zakresu języka polskiego:

● przynajmniej 3 sceny z wybranej lektury

● praca powinna przedstawiać elementy zgodne ze światem przedstawionym

wybranej lektury oraz podejmować próbę interpretacji problematyki zawartej

w utworze.

Założenia i wymagania techniczne:

● czas filmu przynajmniej 2 minuty, film może być składany w dowolnym

programie do montażu wideo

● rozdzielczość nagrania minimalnie 1024x768 pikseli,  format .mov lub .mp4

● film nagrany w świecie Minecraft, możliwe nagranie ekranu odpowiednim

programem, jak też nagranie obrazu wyświetlanego na monitorze telefonem

lub kamerą

● ewentualna ścieżka dźwiękowa musi być samodzielnie wykonana, lub na

licencji royalty-free, należy w mailu podać jej źródło

● ewentualne dialogi mogą być dodane w formie dymków, podpisów,

lub nagrane w formie ścieżki dźwiękowej

Ocenie będą podlegać zarówno kwestie merytoryczne (zgodność z przedstawioną

lekturą, interpretacja wydarzeń) jak i umiejętność wykorzystania narzędzi

informatycznych oraz kreatywność w ich użyciu.



Wymagania formalne

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację

pracy i danych osobowych. Wszystkie prace zostaną opublikowane jako filmy

prywatne w serwisie Youtube (bez podawania danych osobowych autorów), szkoły

biorące udział w konkursie otrzymają linki do wszystkich prac.

3. Konkurs jest dwuetapowy:

I etap - eliminacje szkolne, po których z każdej zgłoszonej szkoły mogą zostać

przesłane 3 prace

II etap - finał, w którym powołane przez organizatorów jury wyłoni laureatów.

4. Prace należy przesłać najpóźniej do 28.04.2023r.

Prace można udostępnić za pomocą usługi hostowania dużych plików np. Google

Drive, Wetransfer lub dowolnej innej na adres mail woldrich.piotr@gfo.pl lub

bebenek.katarzyna@gfo.pl

W temacie maila należy napisać “Świat lektur w Minecrafcie. Konkurs Ogólnopolski”

Po otrzymaniu maila z linkiem do udostępnionej pracy organizatorzy

będą (w przeciągu 2 dni roboczych) mailowo potwierdzać poprawność otrzymania

i pobrania pracy.

lub pocztą - na opisanej płycie CD/DVD lub na pendrive (organizator nie zwraca

nośników) na adres:

Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa

al. Niepodległości 739A        81-838 Sopot



5. Do pracy konkursowej muszą być dołączone następujące dane:

● imię i nazwisko ucznia

● imię, nazwisko i   adres   mailowy   nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs

w danej szkole

● adres szkoły

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.05.2023r.

Uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani mailowo o wynikach.

7. Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:

● Katarzyna Bębenek bebenek.katarzyna@gfo.pl

● Piotr Woldrich woldrich.piotr@gfo.pl

8. Nagrodą główną jest publikacja zwycięskich prac na stronie szkoły organizującej

konkurs oraz nagroda rzeczowa (trzy pierwsze miejsca).

9. Przystępując do konkursu uczestniczka lub uczestnik akceptuje postanowienia

powyższego konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Prace

przesłane po terminie lub niezgodne z wymaganiami nie będą oceniane przez jury.

10. Decyzje jury są nieodwołalne.

11. Lista lektur obowiązkowych:

● Charles Dickens „Opowieść wigilijna”

● Aleksander Fredro „Zemsta”

● Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

● Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”

● Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”



● Adam Mickiewicz „Świtezianka"

● Adam Mickiewicz „Dziady” cz. II

● Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

● Antoine de Saint - Exupery „Mały Książę”

● Henryk Sienkiewicz „Latarnik”

● Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

● Juliusz Słowacki „Balladyna”

Koordynatorzy konkursu

Katarzyna Bębenek

Piotr Woldrich


