Konkurs AME „Moja paczka – nasze pomysły”
Etap II. Szalone pomysły

Cześć!
Wielu moich znajomych grało w zespołach rockowych, ja byłem (jedynie lub aż) ich
słuchaczem. Większość z kolegów spędzała wiele godzin na grach komputerowych, ja
raczej ganiałem za piłką na zielonym boisku. Razem graliśmy w siatkówkę i jeździliśmy
na rowerach. A gdy byliśmy starsi to wieczorami wspólnie chodziliśmy do starej
piekarni, żeby kupować świeże bułki,
zajadać

się

nimi

(a

właściwie

to

zapychać się) i pogadać, co moglibyśmy
wspólnie porobić, żebyśmy my mieli z
tego radochę, a inni (np. nasi rówieśnicy,
młodsi

i

starsi

mieszkańcy)

też

skorzystali.

Z tych rozmów narodziło się wiele
pomysłów.

Niektóre

daliśmy

radę

zrealizować np. wspólnie zbudowaliśmy
boisko do siatkówki plażowej, żeby mieć
gdzie grać. Organizujemy też lokalny
festiwal rockowy, żeby znajome zespoły
muzyczne mogły zaprezentować swoje umiejętności i piosenki szerokiemu gronu
mieszkańców. Nakręciliśmy też film o naszej miejscowości, bo chcieliśmy lepiej
zrozumieć w jakim świecie żyjemy.

W drugim etapie chciałbym, żebyś zastanowił(a) się, co mógłbyś
(mogłabyś) szalonego zrobić wspólnie ze znajomymi, abyście Wy i
Wasi rówieśnicy na tym skorzystali.

Zadanie
Przygotuj proszę 2-3-slajdową prezentację, w której przedstawisz 1 lub 2 pomysły na
wspólne działania ze swoimi znajomymi. Pomysły powinny wynikać z Waszych
wspólnych zainteresowań, a skorzystać na Waszych działaniach powinniście Wy i Wasi
rówieśnicy.

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 pomysł na wspólne działanie ze swoimi znajomymi; 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: www.gimversity.pl/forum/index/forum_id/4/category_id/34

Terminy i ogólne wymagania
Na wykonanie i nadesłanie gotowej prezentacji masz czas do 29 listopada br, do
godziny 20:00. Wasze prace będą opublikowane na stronie, gdzie wszyscy studenci AME
będą mogli je komentować.

Gotowe prace w formie prezentacji PowerPoint (maksymalnie 3 slajdy) przesyłajcie na
nasz adres mailowy: konkurs do 29 listopada (niedziela) do godz. 20.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
www.gimversity.pl/files/regulamin_konkursu_moja_paczka-nasze_pomysly_AME_2.pdf

