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Regulamin

Radomskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej
”Minstrel”
w roku szkolnym 2012/2013
Organizatorem konkursu jest:

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Koordynatorem konkursu jest:

Iwona Pawlak – doradca metodyczny języka angielskiego

Cele konkursu:








rozwijanie zainteresowań językowych i artystycznych uczniów,
popularyzacja literatury anglojęzycznej,
przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
pobudzanie kreatywności uczniów,
wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy
z uczniem zdolnym,
umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy,
przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach językowych i artystycznych.

Organizacja konkursu:
• konkurs
jest
adresowany
do
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych*
• przesłuchania odbywają się osobno dla każdego poziomu edukacyjnego,
• chęć udziału w konkursie szkoły zgłaszają przesyłając formularz zgłoszeniowy do sekretariatu
RODoN do dnia 01.03.2013r., po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i wytypowaniu
max. 2 osób ze szkoły,
• w skład jury wchodzą: przedstawiciele wydawnictw oraz nauczyciele języka angielskiego,
• szczegółowy harmonogram przesłuchań będzie przesłany do szkół po 11.03.2013r.,
• konkurs odbędzie się w dniu 18.03.2013r,
Informujemy, że Finał Konkursu recytatorskiego Poezji Angielskojęzycznej „Minstrel” odbędzie
się 19 marca 2013r. wg następującego porządku:
- szkoły podstawowe
9.00 - 10.00
- gimnazja
10.30 - 11.30
- szkoły ponadgimnazjalne 11.30 - 12.30
Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2013r.
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu przesłuchań.
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Zasady udziału:






udział w konkursie jest dobrowolny,
niestawienie się uczniów na konkurs jest równoznaczne z rezygnacją,
nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych,
uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują i prezentują wiersz anglojęzycznego poety
w oryginalnej wersji językowej (czas trwania max. 5min)
recytacja może być uzupełniona rekwizytami strojem i muzyką,

Kryteria oceny i nagrody
Jurorzy

oceniają:

poprawność

językową,

interpretację

artystyczną,

artykulację,

kontakt

z publicznością oraz dobór repertuaru stosownego do wieku i płci.
Głównymi nagrodami w konkursie są trzy ( po jednym dla każdego poziomu edukacyjnego) roczne
kursy językowe w prywatnej szkole języka angielskiego Perfect w Radomiu.

www.perfectszkola.radom.pl

Literatura konkursowa:
Poezja

twórców

anglojęzycznych

dostępna

między

innymi

na

następujących

stronach

internetowych:
http://www.poemhunter.com
http://www.repeatafterus.com
http://www.world-english.org/poetry.htm
Uczestnik zawodów lub jego prawny opiekun wyraża w macierzystej szkole zgodę
na przetwarzanie i publikowanie przez RODoN danych osobowych, uzyskanych wyników,
wizerunku na stronie internetowej RODoN-u podczas trwania całej edycji zawodów.
Informacje na temat konkursu udzielane są pod nr tel. 48 36 00 005

* uczniowie spoza Radomia zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 2 PLN

