
Regulamin  konkursu  na  prezentację  mul5medialną

Temat:  Zakładam  własną  firmę

1.Cele:

-rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy ekonomicznej oraz 
wspieranie uzdolnień i własnej inicjatywy uczniów,
-rozbudzanie i wzmacnianie postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów,
-inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych,
-tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej,
-uświadomienie młodzieży konieczności zachowania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona 
realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym,
-rozwijanie u młodzieży umiejętności poszukiwania informacji i podejmowania na ich podstawie 
decyzji, planowania i realizacji przedsięwzięć,
-rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.

2.Organizator:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu,

3.Uczestnicy:

Uczniowie szkół zawodowych województwa opolskiego

4.Tematyka:

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym:
- sporządzenie biznes planu,
- opisanie procedury założenia własnej firmy, 
- wybór formy opodatkowania,
- prezentacja źródeł pozyskiwania kapitału oraz możliwości uzyskania dotacji,
- prezentacja działań marketingowych, budowania wizerunku firmy.

5.Etapy, kryteria oraz przebieg konkursu

1.Ustala się dwa etapy konkursu:
- szkolny - przeprowadza szkolna Komisja Konkursowa,
- wojewódzki - przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa,

Etap szkolny jest przeprowadzony w szkole.
Uczniowie przygotowują:
- prezentacje w programie Power Point, flash lub stronę www,
- prace należy przygotować indywidualnie
- kryteria oceniania prac indywidualnych są takie same,
- objętość pracy: od 30 do 40 slajdów, ewentualnie strona www (15 podstron),
- pierwszy slajd musi zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora, klasę, szkołę (w przypadku 
strony www te elementy na stronie głównej).
- ostatni slajd – bibliografię, (w przypadku strony www osobna podstrona)

Dyrektor szkoły przesyła do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej protokół z etapu 
szkolnego wraz z 3 najlepszymi pracami.
Wojewódzka Komisja Konkursowa po dokonaniu weryfikacji  prezentacji przesłanych ze szkół 
publikuje listę 10 prac kwalifikujących się do finału konkursu wojewódzkiego, który będzie 
obejmował 2 etapy:
      1. Prezentację prac przed publicznością i komisją, 

2. Rozwiązanie testu obejmującego wiedzę z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. 



6.Terminarz:

- zgłoszenie szkoły do konkursy (na załączonym formularzu) do 30.01.2010.
- rozstrzygnięcie etapu szkolnego do dnia 20.02.2010.
- Przesłanie prezentacji na etap wojewódzki do dnia 26.02.2010.
- Finał Konkursu wojewódzkiego odbędzie się dnia 01.03.2010.
- prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora
- organizator zastrzega sobie prawo upublicznienia prac.
- ogłoszenie wyników pojawi się na stronie internetowej www.pz.wodip.opole.pl 

7.Ocena prac:

Oceny dokona powołana przez organizatora Wojewódzka Komisja Konkursowa, która przyzna 
nagrody i wyróżnienia. 

8.Kryteria oceniania: 

Wojewódzka Komisja Konkursowa ocenia przedstawione prezentacje z uwzględnieniem 
następujących kryteriów:

- poprawność merytoryczna, językowa oraz zakres zamieszczonych informacji.
- oryginalność pomysłu planowanego przedsięwzięcia oraz możliwość jego realizacji,
- zaprezentowanie tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
- czytelny i uporządkowany układ prezentacji,
- dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywność, dynamika,
- ogólne wrażenie estetyczne,
- ocena pomysłowości i oryginalności przekazu prezentowanych treści.

9.Postanowienia końcowe

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 
Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.pz.wodip.opole.pl 

10.Regulamin zatwierdzono dnia: 

02.11.2009.
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