FINAŁ KONKURSU NA NAJLEPSZY WEBQUEST O TEMATYCE
FINANSOWEJ
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 16 czerwca 2016 r. w Sali
Balowej zamku w Nowym Wiśniczu. Głównym programu punktem tej
imprezy były eliminacje międzyszkolne (czyli finał) Konkursu na Najlepszy
WebQuest o Tematyce Finansowej. Prezentowane przez zespoły
uczniowskie WebQuesty oceniała 7 – osobowa Komisja Konkursowa w skład
której wchodzili przedstawiciele banków, szkół i instytucji. Pan Lesław
Wilczak reprezentował Narodowy Bank Polski (Oddział w Krakowie), pani
Renata Żurek reprezentowała PKO BP w Tarnowie, zaś pani Anna Partyka,
pan Mariusz Rudziński i pani Dominika Woskowicz reprezentowali szkoły
biorące udział w projekcie. Członkiem Komisji Konkursowej był również pan
Artur Then prezes Stowarzyszenia Edukacja – Rozwój – Aktywizacja.
Obowiązki przewodniczącej tej komisji pełniła Maria Krogulec – Sobowiec –
koordynator projektu. Liderzy 9 zespołów uczniowskich losowali kolejność
swoich wystąpień.
Prezentacje zespołów uczniowskich oceniane były m.in. pod względem
znajomości przedstawianego zagadnienia, współpracy uczniów podczas
prezentacji, kompozycji wypowiedzi, formy prezentacji, celowego użycia
środków multimedialnych i audiowizualnych, a także przestrzegania ram
czasowych wystapienia (max. 5 minut). Każdy z jurorów mógł dać
dodatkowo: 0, 1 lub 2 punkty jako szczególne wyróżnienie za przedstawioną
prezentację.
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Nagrodami dla laureatów - trzech najlepszych zespołów i ich nauczycieli
(opiekunów) były tablety. Pozostałe zespoły finalistów otrzymały pendrivy
16 G.
Oprócz tego publiczność, czyli zgromadzeni uczniowie i nauczyciele
gimnazjów biorących udział w projekcie, głosowali na ich zdaniem najlepszy
zespół, który otrzymał Nagrodę Publiczności - Kuferek Słodyczy. Głosy
oddane na specjalnie przygotowanych do tego celu karteczkach o treści:
„Moim zdaniem Nagrodę Publiczności powinien otrzymać zespół nr…,
ponieważ…” podliczyła oraz sprawdziła Komisja Nagrody Publiczności,
której członkinie: Oliwia Błoniarczyk, Karolina Nosek i Magdalena Matura
zostały wylosowane spośród uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół obecnych
na uroczystości. Nad całością prac tej komisji czuwała jej przewodnicząca
Maria Krogulec – Sobowiec.
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Dodatkową atrakcją dla uczniów przybyłych na podsumowanie projektu
było zwiedzanie pomieszczeń XIV - wiecznego zamku w Nowym Wiśniczu
oraz wystawy „Zwierzęta świata”.

