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REGULAMIN
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – FROM CHALLENGE TO PASSION
1. Organizatorem konkursu jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie: 7 - 8 klasy szkoły podstawowej,
uczniowie 3 klasy gimnazjum i szkół ponadpodstawowych.
3. Konkurs ma zasięg międzypowiatowy.
4. Koordynatorem konkursu jest mgr Monika Podsiadło – doradca metodyczny RODoN-u.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym.
2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi.
3. Pobudzanie kreatywności i twórczego myślenia.
4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród uczniów.
5. Rozwijanie umiejętności prezentowania się przed publicznością.
Organizacja konkursu:
1. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie w sekretariacie RODoN-u do dnia 22.02.2019r.
2. Konkurs jest dwuetapowy:

3.
4.
5.
6.

- I etap – szkolny - do 4.03.2019r.
- II etap – finał konkursu – 18.03.2019r.
Szkolną komisję konkursu powołuje Dyrektor Szkoły lub lider zespołu przedmiotowego,
komisję na II etap konkursu powołuje koordynator konkursu.
W skład komisji podczas finału konkursu wchodzą powołani nauczyciele i doradcy
metodyczni.
Zakończenie konkursu (wręczenie nagród i dyplomów) następuje w dniu przesłuchań.
Decyzje komisji konkursu są ostateczne.

Zasady udziału:
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
2. Niestawienie się ucznia na konkurs jest równoznaczne z jego rezygnacją z udziału
w konkursie.
3. Uczniowie przystępujący do II etapu konkursu zobowiązani są okazać się legitymacją
szkolną. Ponadto, w przypadku prezentacji multimedialnej (w dowolnym programie),
powinni mieć ze sobą pamięć USB.
4. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla poszczególnych etapów konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu na każdym jego etapie.
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Przebieg konkursu:
1. Każdy z etapów konkursu polega na zaprezentowaniu swojej pasji, ważnego osiągnięcia lub
wyzwania w języku angielskim, z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej materiałów
wizualnych (dowolna forma).
2. Czas prezentacji wynosi 5 - 7 minut dla każdego ucznia.
3. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, nauczyciel danej szkoły składa do sekretariatu
RODON-u Protokół oraz Załącznik nr 1 podpisany przez rodzica / opiekuna ucznia
wytypowanego do II etapu (do dnia 04.03.2019).
4. Do II etapu konkursu przechodzi maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, którzy zdaniem
komisji zdobyli najwięcej punktów podczas eliminacji szkolnych.
Kryteria oceny i nagrody:
1. W każdym z etapów konkursu oceniane są:








płynność i poprawność językowa;
bogactwo językowe;
oryginalność wystąpienia i umiejętność zaprezentowania się przed publicznością;
oryginalność i zaangażowanie w przygotowanie materiałów wizualnych.

2. Nagrodą rzeczową dla najlepszego ucznia będzie roczny kurs językowy w Prywatnej Szkole
Języków Obcych - PERFECT w Radomiu.

Informacji na temat konkursu udzielają:
1. Monika Podsiadło – RODoN, tel. 48 360 00 05 lub e-mail:
monika.podsiadlo@rodon.radom.pl
2. Sekretariat RODoN, tel. 48 360 00 05 lub e-mail: rodon@rodon.radom.pl
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