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KONKURS MIĘDZYNARODOWY 

„PODZIEL SIĘ SWOIMI LEGENDAMI I MITAMI” 

 

 

PROJEKT ,,LEGENDY I MITY” 

 

PARTNERZY: 

LICEUL TEHNOLOGIC FRANCISZEK NEUMAN ARAD 

PROJETO SCHOLE LDA PORTUGALIA 

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO SPOLETO WŁOCHY 

STAMBUŁ BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI AKŞEMSETTIN ORTAOKULU TURCJA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZIELONA GÓRA POLSKA 

 

OPIS: 

Czym jest legenda lub mit? 

Legenda lub mit to narracyjna relacja o wydarzeniu lub sekwencji wydarzeń, które mogą być prawdziwe 

lub fikcyjne. Zawsze mają w sobie sedno prawdy, nawet jeśli jest to fikcja. Ich przekaz musi być spójny i 

autentyczny. 

Legenda lub mit dodaje emocji, postaci i zmysłowych szczegółów do zwykłych faktów. Dlatego chwyta 

nas, wciąga w swoją fabułę i z mocą przekazuje swój kluczowy przekaz. Podobnie jak opowieść, ma 

również strukturę: serię wydarzeń ułożonych w strategiczną i logiczną sekwencję, aby wzbudzić emocje i 

przekazać konkretne znaczenie i główny element lub temat. 

Konkurs „Podziel się naszymi legendami i mitami” organizowany jest przy współpracy wszystkich 

partnerów projektu uczących dzieci w wieku 6-8 i 9-12 w wielokulturowych klasach. 
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Powszechnie wiadomo, że legendy i mity wzbogacają świadomość i dziedzictwo kulturowe dzieci. Tego 

rodzaju historie pomagają nam nawiązywać relacje z innymi i edukować nasze postawy, mentalność i 

zachowanie. 

Pisanie opowiadań przy użyciu metod multipiśmienności i multimodalności wspomaga integrację 

uczniów z różnych środowisk kulturowych w codziennych zajęciach szkolnych i nauce języków. Pozwalają 

uczniom w wieku 6-12 lat na wyrażenie siebie poprzez dostosowanie nowoczesnych wymagań 

komunikacyjnych i wykorzystanie różnych mediów do tworzenia znaczeń innych niż językowe. Historie te 

powiedzą nam również wiele o kreatywności, pracy zespołowej, zdolnościach krytycznego myślenia i 

talentach uczniów podczas pisania i ilustrowania poprzez rysowanie / malowanie / kolaż. 

 

Tematyka opowiadań: 

Temat legendy lub mitu jest podstawowym elementem prawdy (np. przyjaźń, rodzina, ubóstwo, strata 

itp.). 

  

CELE: 

Ulepszenie świadomości i ekspresji kulturowej uczniów poprzez fakt, że uczestnicy będą mogli docenić 

znaczenie twórczego wyrażania idei, takich jak literatura i sztuki wizualne zaangażowane w tworzenie 

dzieł artystycznych. 

 

● Zaangażowania uczniów  

● Użyteczność 

● Kultywowanie umiejętności czytania i pisania oraz wrażliwości artystycznej uczniów w wieku 6-12 lat 

● Odkrywanie dzieci z umiejętnościami artystycznymi 

● Zachęcanie do twórczej niezależności i wyobraźni, oryginalności w ekspresji artystycznej i pisemnej 

 

GRUPA DOCELOWA: 

-Uczniowie uczący się w wielokulturowych klasach w szkołach podstawowych/średnich w krajach 

uczestniczących w projekcie w wieku od 6-8 do 9-12 lat. 
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FORMA 

Prace indywidualne lub zbiorowe:  pisanie i ilustrowanie poprzez rysunek/malarstwo/kolaż. 

Konkurs: Legendy i mity pisane i ilustrowane przez grupy dzieci o tematyce: przyjaźń, rodzina, bieda, 

strata itp. z podziałem na grupy wiekowe: 

Sekcja 1: Uczniowie w wieku 6-8 lat 

Sekcja 2: Uczniowie w wieku 9-12 lat 

 

UCZESTNICY: 

● Dzieci w wieku 6-12 lat wspierane przez rodziców, nauczycieli, administratorów szkół itp. 

● Kreacje/wyniki zostaną napisane i zilustrowane pismem odręcznym i komputerowo przy użyciu 

platformy SLN. 

Historie zostaną napisane w ich ojczystym języku (rumuńskim, portugalskim, polskim, włoskim, 

tureckim) lub angielskim. 

●Liczba znaków musi wynosić od 250 do 750. (co najmniej 250 dla uczniów w wieku 6-8 i co najmniej 

350 dla uczniów w wieku 9-12) 

Na końcu każdej pracy zostaną zapisane: imię i nazwisko dziecka, wiek, instytucja edukacyjna, kraj, 

grupa/klasa (jeśli jest to praca zbiorowa, imiona wszystkich zaangażowanych dzieci), nazwisko 

nauczyciela-koordynatora. 

 

Oceniana będzie tylko praca wykonana przez same dzieci. 

● Historie należy przesyłać na e-mail odpowiedzialnego nauczyciela lub dostarczyć mu do 28.02.2023 r. 

●Zeskanowany dokument zawierający historię zostanie wysłany na następujące adresy e-mail do 

28.02.2023 r., w zależności od kraju złożenia: 

W przypadku prac z RUMUNII adres e-mail to ciubota_iuliana@yahoo.com 

W przypadku prac z POLSKI adres e-mail to j.suchorska@sp1.zgora.pl 

W przypadku prac z PORTUGALII adres e-mail to iniciacao@schole.pt 

W przypadku prac z WŁOCH adres e-mail to margherita.gasbarro@2circolospoleto.edu.it 

W przypadku prac z TURCJI adres e-mail to hilaluslu08@gmail.com 
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Każde zgłoszenie powinno zostać zaakceptowane i ocenione. 

Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem witryn internetowych i oficjalnych witryn partnerów lub 

kont w mediach społecznościowych. 

Wysyłając i biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na publikację swojej pracy na koncie projektu na 

Facebooku i stronach internetowych projektu. 

Ocena prac zostanie dokonana do 17.03.2023 w każdym kraju zaangażowanym w projekt przez krajowe 

jury. 

Najlepsze 2 historie każdego z partnerów zostaną przetłumaczone na język angielski i przesłane do 

koordynatora konkursu Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze do 31.03.2023 w celu oceny. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa. 

Ocenę prac na poziomie międzynarodowym przeprowadzi do 18.04.2023 r. jury złożone z nauczycieli 

krajów partnerskich. 

Za każdą sekcję przyznana zostanie I, II, III nagroda oraz wyróżnienia na poziomie krajowym i 

międzynarodowym. 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni przez każdego partnera na swojej stronie internetowej i na Facebooku w 

dniu 09.05.2023. 

 

KRYTERIA OCENY : 

- Zgodność z tematem konkursu 

- Respektowanie struktury opowieści: sytuacja początkowa/ewolucja/zamknięcie, (struktura 3 aktów) 

- Istnienie moralnej/konkluzji. 

- Korelacja między opowiadaniem pisanym a ilustracją 

- Estetyka ilustracji 

-Dynamiczna akcja 

-Kreatywność, pomysłowość, oryginalność rysunku/malarstwa/kolażu 

 

Ocena prac: 

Ocena prac na poziomie krajowym odbędzie się w każdym kraju partnerskim (Rumunia, Polska, Włochy, 

Portugalia i Turcja). Jury zostanie utworzone przez nauczycieli. 

Ocena prac na poziomie międzynarodowym nastąpi do 8.05.2023 r. przez partnera polskiego. 


