Cele i regulamin Konkursu „Moje spotkania z Europą”
11. Konkurs „Moje spotkania z Europą” jest konkursem organizowanym przez zespół nauczycieli
języków obcych II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Świdniku od 2007r.
22. Celem konkursu jest:


 doskonalenie i popularyzacja wiedzy na temat krajów europejskich;



 promowanie postawy tolerancji wobec innych krajów i narodów;



 pobudzanie zainteresowania uczniów kulturą, życiem codziennym i językiem innych
narodowości;



 motywowanie do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy o krajach europejskich.

33. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
z powiatu świdnickiego.
44. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie i przesłanie na adres liceum, pracy (opisu,
opowiadania, rozprawki) w języku polskim lub w języku obcym (angielskim, niemieckim lub
hiszpańskim) będącego relacją ze spotkania uczestnika konkursu z kulturą, tradycjami
i obyczajami jednego z krajów europejskich.
55. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: praca w języku polskim oraz praca w języku
obcym.
66. Tematem pracy nie może być opis kraju, lecz podzielenie się przeżyciami, doświadczeniami
i refleksją wynikającą ze spotkania się uczestnika konkursu z kulturą jednego z krajów
europejskich. W pracy można podzielić się refleksjami nie tylko z bezpośredniej wizyty w kraju
europejskim, ale także wrażeniami z lektury „podróży” po Europie, czy innego spotkania
z Europą w Polsce.
77. Praca licząca od 200 do 250 słów powinna być napisana na komputerze (czcionką Times
New Roman, rozmiar 12 z odstępem 1,5 wiersza)
88. We wszystkich pracach oceniane będą:


 treść zgodna z tematem;



 forma zgodna z regulaminem;



 bogactwo językowe;



 poprawność językowa;



 estetyka napisanej pracy.

99. Liczba prac nadesłanych z jednej szkoły nie może być większa niż 10. Dlatego, w razie
potrzeby prosimy o przeprowadzenie szkolnych eliminacji w celu wybrania 10 prac, które będą
reprezentowały Państwa szkołę na etapie międzyszkolnym.
110. Do pracy mogą być dołączone fotografie ( nie więcej niż dwie).
111. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem uczestnika, numerem klasy,
nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela przegotowującego ucznia do konkursu.
112. Zgłoszenie ucznia do konkursu jest równoznaczne z dopełnieniem przez macierzystą szkołę
ucznia formalności związanych z pozyskaniem od rodziców niepełnoletniego ucznia/
od pełnoletniego ucznia pisemnej zgody na przetwarzanie danych i zgody na udostępnienie
wizerunku w związku z promocją konkursu i prezentacją jego wyników na stronie internetowej
i FB organizatora oraz w mediach.
13. Prace należy wysłać mailowo na adresy nauczycieli - koordynatorów konkursu:
Dorota Szymańczuk – stepdor@wp.pl
Monika Dziewa - monika.beata.dziewa@gmail.com
114. Termin wysłania prac prac upływa z dniem 30 kwietnia 2020r.
115. O wynikach poinformujemy w terminie trzech tygodni od terminu składania prac.
116. Wyniki konkursu zamieścimy na stronie internetowej naszej szkoły.
17. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje jego regulamin.
Koordynatorzy konkursu:
Monika Dziewa– nauczyciel języka niemieckiego
Dorota Szymańczuk – nauczyciel języka angielskiego i języka hiszpańskiego

