
Konkurs wiedzy o prawach człowieka i dziecka pt. „Mam prawa”
 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest wychowawca Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w 
Kaliszu Agnieszka Tokarek-Walczak.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów, wychowanków i słuchaczy Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 

3. Cele konkursu: 
• poszerzenie wiedzy o Prawach Człowieka i Prawach Dziecka, 
• kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka, 
• uświadamianie potrzeby przestrzegania praw człowieka przez państwa w obliczu
  łamania tych praw we współczesnym świecie,
• kształtowanie umiejętności czytania i interpretowania źródeł historycznych. 

4. Dane uczestników należy zgłosić do biblioteki Centrum do dnia 9 stycznia 2014 r. 
 
5. Tematem konkursu są prawa człowieka i dziecka.
 
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 13 i 14 stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w 

świetlicy bursy.
 
7. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach, pisemnej i ustnej.

8. Organizacja etapu pierwszego dnia 13 stycznia 2014 r. polega na:
• części pisemnej, w której każdy uczestnik rozwiązuje test pisemny składający się z 20 

zadań opracowanych przez organizatora konkursu. Po sprawdzeniu testów przez jury, 
5-ciu  najlepszych  uczestników (  którzy  uzyskali  największą  liczbę  punktów, 
niezbędne  jest  uzyskanie  minimum  70%  poprawnych  odpowiedzi)  zostaje 
zakwalifikowana do części ustnej,



• zadania testowe oceniane są według zasady 0/1: błędna odpowiedź lub jej brak 0 pkt,  
prawidłowa odpowiedź  1 pkt,

• czas przeznaczony na rozwiązanie testu – 30 minut.

9. Organizacja etapu drugiego dnia 14 stycznia 2014 r. polega na:
• części ustnej, składającej się z losowanych zestawów pytań problemowych ( 3 pytań 

trudniejszych po 2 pkt oraz 3 łatwiejszych po 1 pkt), na które uczestnicy odpowiadają 
publicznie na sali przed jury i pozostałymi uczniami, którzy nie zakwalifikowali się do 
części ustnej,

• czas przeznaczony na przygotowanie odpowiedzi przez uczestnika do wylosowanego 
zestawu pytań – 3 minuty,

• wyniki  części  ustnej  każdego  uczestnika  są  sumowane  z  jego  rezultatem z  części 
pisemnej i decydują o kolejności miejsc,

• między  uczestnikami  z  taką  samą  liczbą  punktów  dopuszczalne  są  dogrywki,  do 
pierwszego błędu.

10.  Zakres treści konkursowych obejmuje:
•    Powszechną Deklarację Praw Człowieka,
•    Deklarację Praw Dziecka,
•    Informację o Rzeczniku Praw Dziecka,
•    Konwencję o Prawach Dziecka,
•    Amnesty International – historia, informacje o organizacji i jej działaniach,
• Organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka

11. Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać w bibliotece Centrum.

12. Trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymają atrakcyjne nagrody. 
      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!


