IV KONKURS O WROCŁAWIU W JĘZYKU ANGIELSKIM - „MY WROCLAW”
1. Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej,
kształtowanie świadomości małej ojczyzny, rozbudzanie zamiłowania do języka angielskiego.
Zadaniem konkursu jest również zainteresowanie młodzieży wiedzą o Wrocławiu.
2. Konkurs bierze udział w VII edycji „Magnum Premium Wratislaviae” – punkty za udział
i zwycięstwo w konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
3. Tematem konkursu jest: Popular artists of the XXth century connected with Wroclaw.
4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 23 we Wrocławiu (p. Joanna Białas), Towarzystwo
Miłośników Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
6. Zgłoszenia trzyosobowych drużyn z każdej szkoły należy przysłać do 31.01.2016 na adres
mailowy: joanna_bialas@poczta.onet.pl .
7. Konkurs odbędzie się 09.03.2013 w Zespole Szkół nr 23 we Wrocławiu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 08.04.2016.
9. Szczegółowy regulamin konkursu zawierający tematykę, warunki uczestnictwa, itp. znajduje się
na stronie internetowej ZS nr 23 we Wrocławiu (www.zs23.wroclaw.pl)

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie udział biorą trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z
Wrocławia i okolic.
2. Zgłoszenia drużyn należy wysyłać na adres: joanna_bialas@poczta.onet.pl .Termin
zgłaszania udziału upływa 31.01.2016.
3. Konkurs odbędzie się 09.03.2015 o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 23, ul. J.Wł. Dawida
9-11, Wrocław
4. Konkurs składał się będzie z trzech zadań:
Zadanie 1 – quiz tematyczny
Zadanie 2 – tłumaczenie fragmentu tekstu z języka angielskiego na polski (oceniane w
skali od 0 do 10 punktów)
Zadanie 3 – prezentacja własna drużyn; zadaniem drużyn zgłaszających się do udziału w
konkursie jest wcześniejsze opracowanie, w dowolnej technice, 3-5 minutowej
prezentacji w języku angielskim na temat: ”Let’s talk”. W prezentacji uczestnicy konkursu
mają za zadanie wcielić się w dziennikarzy przeprowadzających wywiad z dowolnie
wybranym popularnym artystą XX wieku związanym z Wrocławiem, zawierając w nim
ciekawostki i fakty z jego/jej życia . (oceniane w skali od 0 do 10 punktów);
5. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, której zadaniem będzie
również ocena osiągnięć drużyn.
6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi
08.04.2015.
7. Zgłoszenie drużyny do udziału w konkursie stanowi automatyczną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników na potrzeby konkursu.
8. We wszystkich sprawach związanych z
joanna_bialas@poczta.onet.pl lub 609544790

konkursem

proszę

o

Materiały pomocnicze
Np.:
http://www.wroclaw.pl/10-artystow-zwiazanych-z-wroclawiem
http://www.wroclaw.pl/dzien-dziecka-znani-wroclawianie-o-swoim-dziecinstwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Grotowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_R%C3%B3%C5%BCewicz
http://dolny-slask.org.pl/502551,Lech_Janerka.html

kontakt:

http://dolny-slask.org.pl/502542,Sylwetka_Maxa_Berga.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Get-Stankiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kaczmarek_%28artysta_kabaretowy%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Przegrodzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_German
i inne powiązane

