
Konkurs AME „Moja paczka – nasze pomysły” 

Etap III. Wymarzeni sojusznicy  

 

Cześć! 

Rodzice, nauczyciel, trener, dziennikarz gazety, członkowie lokalnego stowarzyszenia, a 

może urzędnik państwowy? Każdy z nich może być waszym sojusznikiem. Każdy z nich 

może wesprzeć was w realizacji waszych szalonych pomysłów. Czasem wystarczy im 

opowiedzieć, jakie macie plany i 

sami rzucą się wam do pomocy. Ale 

zazwyczaj zdobycie „dorosłych” 

sojuszników dla waszej sprawy 

wymaga trochę więcej wysiłku, 

żeby nie wykręcili się brakiem 

czasu… i pieniędzy.  

 

Dlatego do rozmowy z osobami, 

które chcecie przekonać do 

pomocy/współpracy należy się 

przygotować. Warto opowiedzieć 

im nie tylko, co chcecie zrobić, ale 

przede wszystkim dlaczego to 

robicie. Jak przekona ich wasza szczera motywacja, to macie ogromne szanse na 

wsparcie. Co wam sprzyja? Wasza młodość ☺ Nic tak nie cieszy „dorosłych”, jak 

inicjatywa wykazywana przez młodzież. 

 

W trzecim etapie chciałbym, żebyś pomyślał(a), kto może pomóc 

Tobie i Twoim znajomym w realizacji Waszych szalonych pomysłów: 

- do kogo możecie się zwrócić o pomoc? 

- jakiej pomocy oczekujecie? 

- czym chcecie przekonać daną osobę, żeby Wam pomogła? 

- dlaczego Wam pomoże? 

 



 

Zadanie 

Przygotuj proszę 2-3-slajdową prezentację, w której przedstawisz 1 lub 2 osoby, które 

mogą pomóc Tobie i Twoim znajomym w realizacji Waszych pomysłów. Napisz, jakiej 

pomocy oczekujecie i dlaczego dana osoba Wam pomoże. 

 

Instrukcja, czyli co i jak powinno znaleźć się na slajdach: 

- slajd tytułowy: nazwa konkursu, numer etapu, imię i nazwisko autora prezentacji 

- slajdy 2.-3.: przedstaw jedną lub dwie osoby, które mogą pomóc Tobie i Twoim 

znajomym w realizacji Waszych pomysłów; opis może być w dowolnej formie; zdjęcie 

lub rysunek na slajdzie na pewno doda kolorytu;  

- slajdy przygotuj na białym tle; slajd może zawierać 1-2 zdjęcia i maksymalnie 40 słów 

- jeśli w prezentacji umieścisz grafiki lub zdjęcia znalezione w internecie, pamiętaj by pod zdjęciem 

drobną czcionką podać adres strony, z której pochodzi 

- a jeśli chcesz wykorzystać zdjęcia ze swoimi znajomymi to zapytaj ich wcześniej o zgodę 

 

Jeśli masz jakiekolwiek trudności z przygotowaniem prezentacji, zapraszam na forum 

konkursu, gdzie postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości 

Uczestników konkursu.  

Link do forum:  

 

 

Terminy i ogólne wymagania  

Na wykonanie i nadesłanie gotowej prezentacji masz czas do 6 grudnia br, do godziny 

20:00. Wasze prace będą opublikowane na stronie, gdzie wszyscy studenci EUD będą 

mogli je komentować. 

  

Gotowe prace w formie prezentacji PowerPoint (maksymalnie 3 slajdy) przesyłajcie na 

nasz adres mailowy: konkurs@gimversity.pl do 6 grudnia (niedziela) do godz. 20. 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 

http://www.gimversity.pl/files/regulamin_konkursu_moja_paczka-nasze_pomysly_AME_2.pdf 

 


