REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
„NASZA HISTORIA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ”
1. Organizator:
-

Fundacja Wczoraj dla Jutra

-

Gmina Piaski

2. Organizatorzy realizując konkurs stawiają sobie następujące cele:







3.

popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży,
podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, niezbędnej dla rozumienia teraźniejszości,
podnoszenie świadomości tradycji regionu i jej miejsca w kulturze Rzeczypospolitej,
rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i oceny faktów historycznych,
wzrost zainteresowania historią regionu,
podniesienie świadomości wartości infrastruktury zabytkowej i jej znaczenia.

Organizacja Konkursu:

Konkurs

przeznaczony

jest

dla

uczniów

szkół

podstawowych

oraz

szkół

ponadpodstawowych w Gminie Piaski.
Tematyka konkursu obejmuje podstawy programowe wynikające z zaleceń MEN dla
szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o historii i kulturze oraz
dodatkowe informacje dotyczące wiedzy o tradycji, historii i kulturze Lubelszczyzny, ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru Gminy Piaski.
Organizatorzy przewidują jednoetapowy charakter konkursu. Formą sprawdzającą
wiedzę uczestników będzie formularz zawierający część testową oraz część otwartą. Część
testowa składa się z 20 pytań zamkniętych, część otwarta to dwa pytania otwarte odnoszące
się do historii, ludzi, zdarzeń i obiektów związanych z obszarem Gminy Piaski. Przygotowane
zostały dwa zestawy formularza konkursowego – dla szkół podstawowych oraz dla szkół
ponadpodstawowych.
Przewidywany czas trwania konkursu to 60 minut. Miejsce przeprowadzenia konkursu
będzie zależne od decyzji każdej placówki oświatowej, której uczniowie wezmą udział w
konkursie i przez powyższą wskazane. Podczas przeprowadzania konkursu będzie obecny
obok wyznaczonego nauczyciela przedstawiciel organizatorów konkursu oraz członek
powołanej Rady Naukowej.
Materiały konkursowe oraz nagrody są zapewnione przez organizatorów konkursu.

4. Laureaci konkursu
Laureatami konkursu są uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, będących
sumą części testowej oraz części otwartej formularza konkursowego. W przypadku zdobycia
identycznej liczby punktów przez więcej niż dwóch uczestników, organizatorzy pozwalają
sobie na przeprowadzenie dodatkowego – ustnego etapu konkursu pod kuratelą
przewodniczącego Rady Naukowej. Organizatorzy przewidują wyróżnienie laureatów szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

5. Nagrody
Nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu otrzymają wszyscy
laureaci konkursu, ich zróżnicowanie zależne będzie od zajętego przez powyższych finalnego
miejsca

w

konkursie.

Informacje

o

nagrodach

organizatorzy

przedstawią

przed

przystąpieniem do realizacji konkursu.

6. Literatura dla szkół podstawowych:
Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie, red. E. Niebelski, Lublin 2017.
Świetlicki L., Historie, biogramy, legendy i notki znad Giełczwi, Radomirki, Sierotki, Świdnik
2008.
Świetlicki L., Legendy i podania piaseckie, Piaski 1989.
Świetlicki L., Miasto Piaski - kronikarski zapis dziejów, Piaski 1994.

7. Literatura dla szkół ponadpodstawowych:
Lubelszczyzna w dziejach narodu i państwa polskiego, red. K. Myśliński, Lublin 1972.
Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A. A. Witusik, Lublin 1997.
Lublin w kulturze. Kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do
współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin 2018.
Lublin. Dzieje miasta XIX i XX wiek, red. T. Radzik, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, t. 2,
Lublin 2000.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje miasta, t. I, Od VI do końca XVIII
wieku, Lublin 2008.
Świetlicki L., Historie, biogramy, legendy i notki znad Giełczwi, Radomirki, Sierotki, Świdnik
2008.
Świetlicki L., Legendy i podania piaseckie, Piaski 1989.
Świetlicki L., Miasto Piaski - kronikarski zapis dziejów, Piaski 1994.

8. Terminarz konkursu
7-11 października – przedstawienie regulaminu konkursu dyrekcji i wyznaczonym
nauczycielom szkół w Gminie Piaski.
21-25 października – przyjęcie zgłoszeń i sporządzenie listy uczestników konkursu
16-18 grudnia – przeprowadzenia konkursu
19 grudnia – ogłoszenie wyników konkursu
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas sesji popularno-naukowej poświęconej
historii i tradycji Gminy Piaski. Dokładna data sesji zostanie ogłoszona w dniu rozpoczęcia
konkurs.

Rada Naukowa:
Dr hab. Leszek Wierzbicki prof. UMCS
Dr hab. Wiesław Bondyra
Dr Kamil Jakimowicz

