REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE W NASZYCH OCZACH”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady przeprowadzenia konkursu „Kraje niemieckojęzyczne
w naszych oczach”
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 5 i 6.
2. ORGANIZATOR
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
ul. Chopina 13
35-055 Rzeszów
3. CEL KONKURSU
Cel główny:


Poszerzanie wiedzy związanej z krajami niemieckojęzycznymi. Rozbudzanie zainteresowania
kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Cele szczegółowe:







Przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych.
Poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego.
Rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultury niemieckojęzycznego obszaru językowego.
Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur.
Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
Zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka niemieckiego.

4. ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem uczniów (mogą to być zespoły 2 lub 3 osobowe) jest wykonanie albumu dowolną techniką,
w którym zawarte będą miejsca godne zwiedzenia, fragmenty historii krajów niemieckojęzycznych lub
ciekawostki dotyczące np. Niemiec.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres: mdraus@wp.pl
5. TERMIN
Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres szkoły w terminie
do 12 lutego 2016r. Wszystkie prace konkursowe powinny być dokładnie opisane: imię i nazwisko
uczestnika, szkoła, klasa, imię i nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela przygotowującego do
konkursu. Do prac należy dołączyć podpisane przez rodziców zgody dotyczące danych osobowych
(według wzoru).

6. NAGRODY
1. Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora konkursu.
W skład komisji będą wchodzić nauczyciele germaniści oraz plastycy.
2. Ocenie podlegać będą:
 trafność przekazu językowego;
 oryginalność pracy;
 estetyka wykonania oraz dobór techniki plastycznej;
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.gim2.rzeszow.pl
w dniu 19 lutego 2016 r.
4. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie podczas Dni
Otwartych naszego Gimnazjum dnia 5. marca 2016 r. O dokładnym terminie laureaci oraz
wyróżnieni zostaną powiadomieni droga e-mailową. Koszty dojazdu na uroczystość pokrywają
uczestnicy konkursu.
5. W przypadku nieobecności laureata lub wyróżnionego na uroczystym zakończeniu konkursu
dyplomy i nagrody są do odebrania w sekretariacie Gimnazjum nr 2 w ciągu miesiąca od dnia
zakończenia konkursu. Po tym terminie nagrody zostają przekazane organizatorom innych
konkursów.

Koordynatorzy konkursu:
Monika Obrzód
Ewa Głowacka –Perłowska

