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Bądź własną wizją świata. Przed Tobą ocean możliwości .... 
 

Konkurs integracyjny: 
opracowanie „Atlasu przygód Odyseusza” 

 
Konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

w Olecku i stanowi jeden z elementów obchodów Święta Szkoły 
w dniu 19 lutego 2015 roku. 

 
Cel główny konkursu: uświadomienie uczniom, że każdy może osiągnąć to, czego 
pragnie, może realizować marzenia, jeśli wykaże się odpowiednią determinacją 
i zaplanuje drogę dotarcia do wyznaczonych celów oraz podkreślenie wagi wierności 
ideałom, miłości ojczyzny, zachowania tradycji i przywiązania do kraju rodzinnego.                        
 
Cele operacyjne: 
1. Zwrócenie uwagi na Odyseusza,  jako symbolu losu ludzkiego: każdy z nas może w 

życiu pobłądzić, zejść na złą drogę, ale najważniejsze, abyśmy potrafili wrócić na 
drogę prowadzącą do celu i osiągnąć to, co zamierzaliśmy. 

2. Kształcenie przekładu intersemiotycznego – przekład tekstu literackiego na prace 
plastyczne. 

3. Integracja zespołów klasowych i społeczności szkolnej poprzez wykonanie wspólnego 
zadania. 

 
Cele szczegółowe: 
1. Zapoznanie uczniów z treścią  mitu (Jan Parandowski, „Podróż Odyseusza”. 

Mitologia Greków i Rzymian). 
2. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat mitologii greckiej i roli, jaką pełni ona w 

naszej kulturze – dziedzictwo kultury niematerialnej. 
3. Kształtowanie wyobraźni historycznej, plastycznej, umiejętności kojarzenia i łączenia 

faktów. 
4. Wzbogacanie słownictwa, w tym: związki frazeologiczne, tworzenie wypowiedzi 

ustnej (prezentacja przebiegu pracy). 
5. Współdziałanie w zespole i rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i 

konstruktywny. 
6. Kształtowanie umiejętności oceny postaci na podstawie jej postępowania, czynów, 

zachowania.  
7. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej uczniów w oparciu o tematykę konkursu. 
8. Popularyzacja osiągnięć plastycznych uczniów. 
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Zasady konkursu: 
1. Każda z klas zapoznaje się z mitem o Odyseuszu – historia jego powrotu z wojny 

trojańskiej do Itaki. 
2. W drodze losowania zespoły klasowe otrzymują temat wykonywanej pracy. 
3. Zadaniem klasy jest przygotowanie na dostarczonym arkuszu ilustracji ukazującej 

jeden z etapów podróży Odyseusza. 
4. Na arkuszu należy umieścić załączoną mapę i zaznaczyć na niej punkt, o jakim mowa 

w przedstawionym wydarzeniu. 
5. Mapkę należy umieścić w wybranym rogu arkusza pamiętając, aby nie zasłoniła ona 

naniesionego marginesu. 
6. Otrzymany przez klasę arkusz należy wypełnić w całości ilustracją wylosowanego 

wydarzenia. 
7. W wybranym przez grupę miejscu można umieścić estetycznie napisany odpowiedni 

cytat (z „Mitologii” lub „Odysei”). 
8. Karta atlasu, którą przygotuje grupa, zostanie włączona do księgi utworzonej przez 

połączenie prac wszystkich klas. 
 
Harmonogram konkursu: 
20 stycznia 2015r.: zapoznanie klas z regulaminem konkursu. 
22 stycznia 2015r.: losowanie przez gospodarzy klas tematów prac. 
22 stycznia – 12 lutego 2015r.: wykonanie zadania, przygotowanie słownej prezentacji na 
temat przebiegu pracy, uzasadnienie wyboru techniki itp. 
13 lutego 2015r.: zebranie prac (arkusze przedstawiciele klasy przekazują do gabinetu 
pani pedagog do godz. 13.00). 
17 lutego 2015r.: zakończenie prac komisji oceniającej. 
19 lutego 2015r.: podanie wyników konkursu i ekspozycja „Atlasu przygód Odyseusza”. 
 
Kryteria oceny: 
Praca powinna być wykonana techniką, która umożliwi połączenie arkuszy w książkę. 
Nie stosujemy więc technik, które nie pozwolą na złożenie pracy. Dopuszcza się 
wykonanie na karcie papierowych figur, które rozkładają się przy otwieraniu. Każdy 
arkusz ma zaznaczone marginesy, które muszą pozostać czyste ze względu na sposób 
późniejszego połączenia kart. W wybranym rogu karty należy wkleić dołączoną do 
wylosowanego zadania mapę. 
 
Pod uwagę zostaną wzięte następujące elementy: 
- zgodność tematu pracy z wylosowanym zadaniem – 10 pkt, 
- oryginalność, pomysłowość – 10 pkt,   
- estetyka wykonania pracy – 10 pkt ,  
- walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania –  
  10 pkt.  
 
O kolejności miejsc zdecyduje ilość uzyskanych punktów. 
Komisja zostanie powołana przez Dyrektora szkoły.   
 
Olecko, 15.01.2015r.  

  
    Opracowały: 

Katarzyna Werstak, Bogumiła Makola, Marta Zarzecka 


