MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-INFORMATYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W BRODNICY

Organizator

Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II
w Brodnicy

Zgłębiając tajemnice angielskiego obszaru językowego,
zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie językowo-informatycznym pt.
„British Royal Family”.

REGULAMIN KONKURSU
I. Cele konkursu:
 Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,
 Przybliżenie informacji na temat angielskiego obszaru językowego,
 Doskonalenie znajomości języka angielskiego,
 Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów w zakresie języka
angielskiego i informatyki,
 Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i
wytrwałości, rozwijanie stosowania wiedzy w praktycznym działaniu,
 Integracja środowiska uczniowskiego, rozwijanie w młodzieży takich cech jak
kreatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność za sukces zespołu,
 Pogłębianie istniejącej współpracy między szkołami podstawowymi.

II. Organizator:
 Inicjatorem i organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Informatycznego
dla uczniów klas VI pt. „British Royal Family” są nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 im.
Karola Wojtyły-Jana Pawła II w Brodnicy.

III. Warunki uczestnictwa:
 Adresatami konkursu są uczniowie klas VI szkół podstawowych z Brodnicy,
 W grupach 2 osobowych należy przygotować jedną prezentację multimedialną w
programie Microsoft Office Power Point, która będzie w języku angielskim.
 W prezentacji multimedialnej powinny znajdować się następujące informacje:
 Historia Rodziny Królewskiej,
 Członkowie Rodziny Królewskiej,
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 Królowa Elżbieta II,
 Majątek i posiadłości Rodziny Królewskiej,
 Działania charytatywne Rodziny Królewskiej,
 Książę William i Księżna Kate jako obiekt zainteresowania mediów,
 Ciekawostki z życia Rodziny Królewskiej.
 Czas trwania prezentacji to maksymalnie 5 minut,
 Uczestnicy będą proszeni o przedstawienie i omówienie swoich prezentacji w języku
angielskim, w miarę możliwości z pamięci.

IV. Przebieg konkursu:
 Zgłoszenia do konkursu prosimy przesłać do kwietnia 2018r. na adres e-mail:
mradacz@wp.pl lub lenawys@wp.pl wpisując w temacie Międzyszkolny Konkurs
Językowo-Informatyczny,
 Zgłoszenie powinno zawierać nazwiska i imiona uczestników konkursu (maksymalnie
dwie grupy z jednej szkoły) oraz imię, nazwisko i nr telefonu nauczyciela-opiekuna,
który będzie pełnił jednocześnie funkcję członka jury,
 Każdy zespół dostarcza organizatorom konkursu płytę CD lub pendrive z prezentacją
opatrzoną danymi (nazwa szkoły, nazwiska uczestników i szkolnego opiekuna, nazwa
programu, w którym wykonana jest dana prezentacja),
 Termin oddania prac mija dnia 04.05.2017r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do wcześniejszego sprawdzenia możliwości obsługi prezentacji przez sprzęt
komputerowy, którym dysponuje organizator,
 Konkurs odbędzie się dnia 10.05.2017r. o godzinie 13:00 w Zespole Szkół nr 1 im.
Karola Wojtyły-Jana Pawła II, ul. Matejki 5, Brodnica.
 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 10.05.2017r.
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V. Jury:
 Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie zaproszonych
gości, organizatorów konkursu oraz nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie,
 Po wystąpieniach zespołów Jury ocenia:


merytoryczne opracowanie tematu (umiejętność zebrania materiałów źródłowych,
rzetelność wiedzy na dany temat, spójność i przejrzystość),



stronę językową wystąpienia,



mówienie z pamięci,



informatyczny aspekt pokazu multimedialnego,



ogólny wyraz artystyczny,



zaprezentowanie się w określonym regulaminem limicie czasu.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają
p. Magdalena Gabryszewska oraz p. Lena Wysocka.
Powodzenia!
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