W związku z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w tym roku,
który brzmi: rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śl.
ogłasza

konkurs fotograficzny dla nauczycieli

„Przedszkolny kącik książki”
REGULAMIN:
Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli
przedszkolnych powiatu wodzisławskiego.

przedszkoli

i

oddziałów

Czas trwania konkursu - od 1 października 2015r. do 30 kwietnia 2016r.
Celem konkursu jest:
-rozwijanie kompetencji czytelniczych u dzieci,
-upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci,
-promowanie wartości codziennego czytania dzieciom jako skuteczną
i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.
-zachęcanie do pracy i zabawy z książkami znajdującymi się w przedszkolnym
kąciku książki.
Forma prac: ALBUM (może być w formie wydruku prezentacji multimedialnej)
Format zdjęć: dowolny
Liczba zdjęć w albumie: dowolna
Liczba stron w albumie: od 10 do 15
Album powinien zawierać stronę tytułową: nazwa grupy, wiek dzieci.

Praca powinna zaprezentować praktyczne wykorzystanie kącika przez dzieci.
Zdjęcia mogą pokazać funkcjonowanie przedszkolnego kącika książki w sali np
podczas zajęć związanych z czytelnictwem, pracą z książką, opracowywaniem
jakiejś bajki. Zadaniem nauczycieli jest wykonanie zdjęć przedszkolnego kącika
w różnych jego fazach, w różnych porach roku szkolnego.
Do pracy należy dołączyć metryczkę, w której umieszczamy imię i nazwisko
autora oraz adres placówki.
W przypadku wykorzystania w zdjęciach wizerunku dzieci, prosimy o zgodę
rodziców (jedna, wspólna lista z podpisami rodziców), którą umieszczamy
w kopercie wraz z metryczką.
Metryczka powinna znajdować się w zaklejonej kopercie przytwierdzonej do
ostatniej strony albumu. Po dokonaniu wyboru najciekawszych prac, koperty
zostaną komisyjnie otworzone.
Wszyscy nauczyciele biorący udział w konkursie otrzymają podziękowania.
Autorzy trzech najciekawszych albumów otrzymają dyplomy, dyplomy dla
swojej placówki oraz upominki.
Prace dostarczamy w terminie od 30 kwietnia 2016 r. do 15 maja 2016 r. do
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
Rozstrzygnięcie do 25 maja 2015 r. Wyniki konkursu zostaną podane do
wiadomości dzień po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej PODN
www.podn.wodzislaw.pl
W skład komisji oceniającej prace wejdą: doradca metodyczny wychowania
przedszkolnego oraz konsultanci PODN
Dodatkowych informacji udzielają: Mirosława Lasecka doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego mlasecka@podn.wodzislaw.pl tel.32 7293248
oraz Beata Elsner konsultant PODN belsner@podn.wodzislaw.pl tel. 327293210

Zachęcamy do udziału

