REGULAMIN KONKURSU "POKAŻ SWÓJ JĘZYK"
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego.
2. Uczniowie wybierają jeden spośród trzech języków obcych (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki).
3. Motywem przewodnim konkursu są profile zawodowe, w których kształci się młodzież naszej
szkoły.
Termin i miejsce konkursu:
18 marca 2022r. o godz. 9:30 w ZSEG im. MZC w Cieszynie, pl. Londzina 3, sala: 95.
Kartę zgłoszenia należy wysłać na e-mail: e.strzaska@zseg.cieszyn.pl w terminie do 15.03.2022r.

Cele konkursu:
1. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności zarówno językowych, jak
i korzystania z nowych technologii IT w zakresie takich dziedzin, jak: turystyka, handel, gastronomia,
reklama, fotografia i multimedia, informatyka i ekonomia.
2. Rozwijanie wrażliwości na naukę języków obcych i postrzeganie ich jako narzędzia pracy.
3. Zachęcanie do kontynuowania (lub rozpoczęcia) nauki języków w naszej szkole.
4. Doskonalenie i poszerzanie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi strukturami
gramatycznymi i leksykalnymi.

Warunki uczestnictwa oraz zasady przebiegu konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej z powiatu cieszyńskiego.
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 2 uczniów z każdego języka.
3. Zakres tematyczny konkursu obejmuje:
• ogólną wiedzę o krajach ango-, francusko- i niemieckojęzycznych,
• znajomość podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych w dziedzinie turystyki,
gastronomii, reklamy, informatyki, handlu, ekonomii, fotografii i multimediów.
4. Każdy uczestnik powinien dostarczyć w dniu konkursu samodzielnie wykonaną dowolną techniką
pracę konkursową → pocztówkę z wakacji z motywem danego kraju i pozdrowieniami w danym języku
konkursowym.
5. Uczestnik konkursu będzie miał do wykonania różne typy zadań (np. rozsypanki, wykreślanki,
krzyżowki, puzzle, zagadki itp.), w tym również zadania z wykorzystaniem aplikacji internetowych,
dlatego uczestnicy powinni posiadać przy sobie telefon komórkowy (tylko na czas pracy
z aplikacjami) z dostępem do internetu (istnieje możliwość skorzystania ze szkolnego Wi-Fi).
6. W czasie trwania konkursu na sali powinien przebywać przynajmniej 1 opiekun z danej szkoły.
7. Wyniki konkursu /pierwsze trzy miejsca/ zostaną ogłoszone po sprawdzeniu wszystkich prac
i podliczeniu punktów; pozostałe miejsca wraz z ilością uzyskanych punktów będą do wglądu
indywidualnie po konkursie.
Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone. a na wszystkich czeka słodki poczęstunek!
*Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Strząska (nauczyciel j. francuskiego), tel.: 600924159.

