
Regulamin konkursu  językowego „Silni w językach”
w ramach Europejskiego Dnia Języków 2016
 

I. CELE KONKURSU

1. Upowszechnianie wśród uczniów idei Europejskiego Dnia Języków;
2. Wzbudzanie zainteresowania młodzieży nauką języków obcych;
3. Rozwijanie znajomości języków obcych nauczanych w Powiatowym Zespole Szkół 
    w Lędzinach, tj. języka angielskiego i niemieckiego;
4. Pobudzanie kreatywności uczniów;
5. Ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej.

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.

III. ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz do uczniów
klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

 

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs ma charakter językowy. 
2. Zadaniem uczestników konkursu jest zespołowe (drużyny 3-osobowe) rozwiązanie quizu 
nt. Europejskiego Dnia Języków – jego założeń, historii a także wykonanie prostych zadań 
językowych (przydatna będzie umiejętność rozpoznawania zapisanych prostych zwrotów, 
typu „miłego dnia”, „dzień dobry” itp. w różnych językach europejskich, znajomość flag 
państw europejskich czy znanych powiedzeń w języku angielskim, niemieckim i polskim).
Wszystkich  uczniów  pragnących  pogłębić  swoją  wiedzę  na  temat  Europejskiego  Dnia
Języków  i  języków  europejskich  (a  tym  samym  lepiej  przygotować  się  do  konkursu)
zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych:

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

https://www.facebook.com/EDJ.fb

http://www.edj.org.pl/o-europejskim-dniu-jezykow

3. Każda szkoła może być reprezentowana przez jedną lub dwie drużyny 3-osobowe.
Wszelkich  informacji  nt.  konkursu  udziela  pani  Grażyna  Sawicka
(grazynasawicka@yahoo.com).

 V. TERMINARZ

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx
http://www.edj.org.pl/o-europejskim-dniu-jezykow
https://www.facebook.com/EDJ.fb


1.  Termin  i  miejsce  konkursu:  26.09.2016  r.,  aula  w  Powiatowym  Zespole  Szkół
w Lędzinach;

2.  Termin przyjmowania  zgłoszeń:  prosimy  o  zgłaszanie  reprezentacji  szkół  do  wtorku,
20 września drogą mailową (prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego
i przesłania go na adres Powiatowego Zespołu Szkół  sekretariat_pzs@op.pl – w tytule proszę

podać nazwę konkursu „Silni w językach”);

3.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.09.2016r.;

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Szkół 
    w Lędzinach, a zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście.

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca – ufundowane
przez Starostwo Powiatowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz przez szkołę EF Education
First–  światowego  lidera   edukacji  językowej,  którego  Powiatowy  Zespół  Szkół  jest
partnerem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wnoszenia  zmian  w  regulaminie,  o  których
bezzwłocznie poinformuje zainteresowane strony.

mailto:sekretariat_pzs@op.pl

