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„Grecy i ich bogowie”  
– konkurs na projekt gazety codziennej 

 
 

VI edycja konkursu kierowanego do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
z województwa zachodniopomorskiego 

w roku szkolnym 2019/2020 
 

Konkurs pod patronatem 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Kuriera Szczecińskiego 

 
Konkurs organizowany jest w ramach programu edukacyjnego Akademia Antyczna 

 
Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w 
Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej oraz popularyzacja 
zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W 
ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w 
Polsce.  Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne, adresowane do młodzieży. Ich 
celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.  
 
1. Organizatorzy konkursu: 
– Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie 
– Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
2. Partnerzy konkursu: 
– Polskie Towarzystwo Filologiczne Oddział Terenowy w Szczecinie 
– Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie. 
 
2. Cele konkursu: 
– rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży szeroko rozumianą kulturą antyczną zwłaszcza  
   literaturą i sztuką, 
– podniesienie poziomu ogólnej wiedzy humanistycznej uczniów, 
– integracja wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów humanistycznych, 
– wykształcenie umiejętności oceny kulturowego dorobku cywilizacji europejskiej,  
– popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, szczególnie kolekcji antycznej Heinricha 
Dohrna.  
 
3. Przedmiot konkursu: 
– mity starożytnej Grecji i Rzymu,  
– treści dotyczące tematu zawarte w podręcznikach historii i języka polskiego, 
– wiedza z innych źródeł 
  
4. Uczestnicy konkursu: 
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i dzieli się na dwie kategorie wiekowe: 
uczniów klas IV–VI zapraszamy do stworzenia gazety w tradycyjnej, papierowej formie, natomiast 
uczniów klas VII i VIII do zaprojektowania gazety internetowej. 
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa 
zachodniopomorskiego. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub w grupach. Maksymalna 
liczba uczniów w grupie to 5 osób. 
 
 
5. Zadania konkursowe: 
W zespołach klasowych należy opracować projekt gazety codziennej. Treść gazety ma dotyczyć 
tematu „Grecy i ich bogowie”. Uczniowie klas IV–VI zapraszamy do stworzenia gazety w tradycyjnej, 
papierowej formie, natomiast uczniów klas VII i VIII do zaprojektowania gazety internetowej. 
Teksty mogą być tworzone językiem swobodnie inspirowanym epoką lub współczesnym. Zachowane 
jednak muszą zostać realia historyczne, kulturowe i obyczajowe starożytnej Grecji lub Rzymu. 
Oceniany będzie także projekt graficzny publikacji i jego zgodność z kryteriami Regulaminu: 
– objętość: 4 strony formatu A3, 
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– technika: druk komputerowy, kserografia, kolaż, rysunek własny, 
– czcionka: tytuł gazety (70–72 pkt.), numer gazety i data dzienna (22–26 pkt.), krój dowolny, ale 
czytelny; pozostałe teksty czcionką Times New Roman i wielkością: tytuły tekstów (30–36 pkt.), 
śródtytuły (20–22 pkt.), tekst i podpisy pod fotografiami (12 pkt.), imiona i nazwiska lub inicjały autorów 
(do 10 pkt.), stopka redakcyjna (do 10 pkt.),  
–  gazeta powinna zawierać następujące tematy i gatunki dziennikarskie: 
a) wydarzenie dnia (relacja prasowa), 
b) list do Redakcji, 
c) wywiad prasowy, 
d) reklama, 
e) sport, kulinaria, moda,  
f)  maksymalnie 5 fotografii (10cm x 15cm).  
 
6. Projekt gazety w wersji papierowej razem z załącznikiem nr. 1 (oświadczeniem rodziców) i 
tabelą zgłoszeniową należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:  
Muzeum Narodowe w Szczecinie 
Dział Edukacji 
Ul. Wały Chrobrego 3 
70-502 Szczecin 
z dopiskiem „KONKURS–GAZETA” do 27 marca 2020 (decyduje data stempla pocztowego). Do 
projektu należy dołączyć dane zespołu redakcyjnego: imiona i nazwiska Redaktorów; numer, adres i 
telefon szkoły; imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 
 
Projekt gazety w wersji elektronicznej w pliku PDF razem z załącznikiem nr. 1 (oświadczeniem 
rodziców) i tabelą zgłoszeniową należy przesłać drogą mailową na adres:  
k.milewska@muzeum.szczecin.pl 
d.obalek@muzeum.szczecin.pl 
 
z dopiskiem „KONKURS–GAZETA” do 27 marca 2020. Do projektu należy dołączyć dane zespołu 
redakcyjnego: imiona i nazwiska Redaktorów; numer, adres i telefon szkoły; imię i nazwisko 
nauczyciela prowadzącego. 
 
 
7. Skład Komisji Konkursowej: 
– Monika Gapińska, dziennikarka Kuriera Szczecińskiego 
– Krystyna Milewska, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie 
– Dorota Baumgarten-Szczyrska, pracownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie 
– Dorota Obalek, pracownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
 
 
8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pokaz prac odbędzie się podczas uroczystości 
podsumowującej projekt edukacyjny Akademia Antyczna w roku szkolnym 2018/2019, 17 kwietnia 
2020 o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3. 
 
9. We wszystkich sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z sekretarzem Konkursu  
Krystyną Milewską 
Kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie 
tel. 91 43 15 269 lub 797 705 269 
k.milewska@muzeum.szczecin.pl 
 
 

Uwaga! 
Dzieci biorące udział w konkursie będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach 
dziennikarskich prowadzonych przez Panią Monikę Gapińską (dziennikarkę Kuriera 
Szczecińskiego) odbywających się od stycznia do marca 2020. Nauczycieli zainteresowanych 
zorganizowaniem warsztatów dla klasy prosimy o kontakt z: 
 
Dorota Obalek-Bylak 
tel. 797 400 438 
d.obalek@muzeum.szczecin.pl 
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