
Amelia Wojciechowska laureatką XX jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. 

Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 30 maja 2016 09:02 - Poprawiony poniedziałek, 30 maja 2016 09:46

Ostatni etap konkursu - wojewódzki - odbył się 11 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im.
Juliusza Słowackiego w Golinie. Składał się z testu pisemnego. Amelia zajęła miejsce pierwsze,
otrzymując maksymalną liczbę punktów.

  

      

  

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom gimnazjów dziedzictwa kulturowego Wielkopolski,
jej historii, tradycji i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości
oraz związku z regionem.
W tym roku z uwagi na jubileusz konkursu oraz 25-lecie Odrodzonego Samorządu
Terytorialnego zakres materiału poszerzono o tematykę związaną z administracją regionalną i
samorządową województwa wielkopolskiego.

  

Nowym elementem w zakresie materiału, jaki uczniowie musieli opanować był chrzest Polski.
Konkurs na stałe wrósł w cykliczność działań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

  

O randze konkursu świadczy też to, że we współorganizację zaangażowani są Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
XX edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce została objęta patronatem honorowym Marszałka
Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
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Amelia Wojciechowska laureatką XX jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Ostatni
etap konkursu - wojewódzki - odbył się 11 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie. Składał się z testu pisemnego.

  

Amelia zajęła miejsce pierwsze, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

  

Celem konkursu
jest przybliżenie uczniom gimnazjów dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, tradycji i
kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z
regionem.

  

W tym roku z uwagi na jubileusz konkursu oraz 25-lecie Odrodzonego Samorządu
Terytorialnego zakres materiału poszerzono o tematykę związaną z administracją regionalną i
samorządową województwa wielkopolskiego.
Nowym elementem w zakresie materiału, jaki uczniowie musieli opanować był chrzest Polski.
Konkurs na stałe wrósł w cykliczność działań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

  

O randze konkursu świadczy też to, że we współorganizację zaangażowani są Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 
XX edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce została objęta patronatem honorowym Marszałka
Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
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