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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu z języka angielskiego „My English project”
I.

Postanowienia ogólne

1. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu.
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród uczniów,
- zachęcanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych,
- motywacja uczniów do nauki języka angielskiego,
- doskonalenie sprawności językowych,
- rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy wśród uczniów,
- zachęcanie do zdrowego współzawodnictwa,
- rozwijanie uzdolnień uczniów.
II.

Zasady Konkursu

1. Konkurs języka angielskiego skierowany jest do uczniów klas licealnych oraz technikum.
2. Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie typują 3-osobową drużynę, która ma za zadanie przygotować
i przedstawić projekt na jeden z wcześniej wybranych tematów z listy (wykaz tematów do wyboru w pkt. 6
Regulaminu).
3. Tematy do wyboru ustala organizator konkursu.
4. Szkoła zgłasza swój udział poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej (zał. nr 1) w terminie do 05.04.2019 r.
5. Prezentacja powinna w sposób przejrzysty rozwijać wybrany temat i może być przedstawiona w dowolnej
formie (multimedialna, audiowizualna, teatralna, etc.)
6. Czas prezentacji (łącznie z przygotowaniem uczniów) to 15 minut.
7. Organizator konkursu zapewnia sprzęt potrzebny do przeprowadzenia prezentacji (projektor multimedialny,
odtwarzacz CD, komputer).
III. Termin oraz miejsce przeprowadzenia konkursu.
1. Konkurs odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 roku w Państwowej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu.
IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1.
2.
3.
4.

Prezentacje będą oceniane przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
Jury podda ocenie wartość merytoryczną prezentacji, tj.: rozwinięcie tematu, język prezentacji oraz jej
ogólna estetykę.
Nagrody przewidziane są za zdobycie I, II oraz III miejsca. Laureaci otrzymają nagrody (rzeczowe lub /i
książkowe).
Rodzic/prawny opiekun uczestnika wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika na stronie internetowej
organizatora.
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V. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
4. Dyrektor szkoły przekazuje organizatorowi wraz z kartami zgłoszeniowymi podpisaną klauzulę RODO, która
stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

VI. Tematy do prezenatcji na Międzyszkolnym Konkursie z języka angielskiego „My English project”
1. British Royal Family. Brytyjska Rodzina Królewska.
2. British cities for tourists. Miasta Wielkiej Brytanii warte zwiedzania i zobaczenia.
3. Holiday and Festivals in Great Britain. Święta i festiwale w Wielkiej Brytanii.
4. Holiday and Festivals in the United States of America. Święta i dni wolne w Ameryce.
5. Music popular in Great Britain. Muzyka popularna w Wielkiej Brytanii od lat 60-tych do czasów
współczesnych.
6. What are the Brits famous for? Z czego słyną Anglicy?
7. The education system in Great Britain/ or USA. System edukacyjny w Wielkiej Brytanii lub Ameryce.
8.

British fashion then and nowadays – ubiór dawniej i teraz.

9. British literature. Literatura brytyjska.
10. American literature. Literatura amerykańska.
11. Jak widzą nas Anglicy? Jak my widzimy Anglików?
12. Shakespeare then and today. Twórczość Szekspira wczoraj i dziś.
13. English in videogames – Język angielski w grach komputerowych.
14. American cinematography- Filmoteka USA.
15. U.S . Politics – Polityka w USA.
16. British Politics- Polityka w wielkiej Brytanii.
17. British English vs. American English- some language differences. Różnice pomiędzy Brytyjskim a
Amerykańskim angielskim.
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