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INFORMACJE O KONKURSIE 
 

•        W tej edycji motywem przewodnim będzie 
zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej (kl IV-VI i 
VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, regionem 
Dolina Baryczy jako atrakcyjnego obszaru turystycznego 
oraz rekreacyjnego. 

WAŻNE! Przedłużamy termin zamieszczania prac na 
portalu edukacja.barycz do 2 listopada 2022 

W tym roku uczniowie będą wykonywać indywidualnie lub 
w max 2- osobowych zespołach prace konkursowe  

• Z każdej zgłoszonej szkoły do finału komisja szkolna 

kwalifikuje max. po 3 prace z danej grupy wiekowej 

(dla I i II grupy wiekowej) prace te należy zamieścić 

na portalu edukacyjnym 

 



 

  

  
 

Prace konkursowe: 
w kategorii wiekowej uczniowie kl IV-VI – w formie 
prezentacji multimedialnej, fotoreportażu lub plakatu 
wraz z opisem-zaplanowanie i wykonanie opracowania 
programu wycieczki 1- dniowej z wykorzystaniem 
własnych zdjęć, rysunków  

 
 UWAGA: tekst/opis max 5000 znaków ze spacjami, 
cała praca wraz z częścią graficzną max 10 
stron/slajdów. 
Uwaga! W załącznikach należy zamieścić oprócz pracy 
konkursowej, osobno tekst opracowany przez autora/ 
ów pracy zapisany w word (do zliczenia znaków ze 
spacjami) nie będziemy liczyć znaków użytych do 
tytułu pracy, autora i szkoły oraz bibliografii/ źródeł 
informacji 
 



PRACA KONKURSOWA  
młodzież kl. VII-VIII  

i szkół ponadpodstawowych  

– wykonanie propozycji wycieczki 1- 
dniowej (w regulaminie jest zapis 2- 
dniowej) UWAGA! uprościliśmy zadanie 
w związku z tym, iż jest to formuła 
innowacyjna)  w oparciu o formularz 
opracowany dla tworzenia 
profesjonalnej oferty turystycznej na 
portalu Odkryj Dolinę Baryczy 
(dolinabaryczy.travel) . 

https://www.dolinabaryczy.travel/
https://www.dolinabaryczy.travel/


 
WAŻNE!  

Przy zamieszczaniu na portalu zasobu w bazie 
Wiedzy/WIE należy zamieścić : 
• Krótki opis dotyczący pracy (krótkie uzasadnienie 

dlaczego autor/autorzy  wykonali taką pracę,  czego 
dotyczy – jaka tematyka została poruszona , 
zachęcenie do obejrzenia waszej pracy konkursowej ) 

• Metryczka 
1.Tytuł pracy: 
2. Szkoła: 
3. Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna ucznia: 
     Imię i nazwisko autora pracy :Jakie zadania wykonywał      
przy pracy konkursowej?  
• 4. Źródła materiałów wykorzystanych przy pracy: 
• 5. Czy w pracy zostały wykorzystane własne materiały 

(zdjęcia, rysunki, teksty itp.)?  Jeżeli tak to jakie? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRYTERIA OCENY: 

 

           • samodzielność wykonania pracy (własne rysunki, 

zdjęcia, teksty, mapy itp.) 

• logika  (przejrzystość, jasność i zrozumiałość  dla uczestników) 

• ocena treści merytorycznych (poprawność merytoryczna, 

powiązana z tematyką dotyczącą celów edukacyjnych konkursu) 

• jakość/ w tym szata graficzna, poprawność językowa, 

estetyka, podanie źródeł informacji 

• ciekawa forma pracy (pomysłowość, kreatywność, 

wyjątkowość itp.) 

 



WYTYCZNE – co musi zawierać praca konkursowa 

Zdjęcie startowe zgodnie parametrami w pkt. Grafika 

 

W załącznikach pracy: 

 

1. wypełniony formularz pracy konkursowej (wszystkie pola – 
zachowana liczba znaków ) 

2. własne zdjęcia dokumentujące miejsca zaplanowane w 
spacerze 

3. plik GPX ze śladem spaceru (sugerujemy Moje Mapy Google) 

4. Formularz POI (jeżeli jest utworzony własny punkt (nowe 
miejsce, którego nie ma w aplikacji) 

 


