REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KANADZIE
1. Organizator konkursu
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w
Parczewie.
2. Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół klas gimnazjalnych powiatu parczewskiego wykazujących się ogólną
znajomością języka angielskiego oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie.
3. Cele konkursu

upowszechnianie wiedzy na temat Kanady;
sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości zagadnień geograficznych, politycznych, historycznych i
kulturowych Kanady;

promocja wiedzy o krajach anglojęzycznych wśród młodzieży szkół naszego regionu;
eliminowanie stereotypów obecnych w kulturze różnych krajów;
propagowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce języka angielskiego;
kształcenie kompetencji językowych;
rozwijanie wyobraźni i zdolności samokształcenia się, wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
rozwijanie umiejętności pozyskiwania przez uczniów wiadomości z różnych źródeł informacji;
integracja środowiska nauczycieli języka angielskiego i ich współpraca;
zacieśnienie współpracy pomiędzy I LO w Parczewie a

szkołami podstawowymi ( z klasami gimnazjalnymi) w

powiecie parczewskim.
4. Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:


gimnazjum



liceum

Eliminacje do konkursu (etap pierwszy - wewnątrzszkolny) w obydwu kategoriach zostaną przeprowadzone 22 marca
2018 r. o godz. 9.00, etap drugi odbędzie się w I LO im. M. Kopernika w Parczewie 9 kwietnia 2018r. o godz. 9.00
(gimnazjum) i o godz. 13:00 (liceum).
5. Przebieg i organizacja konkursu
Konkurs będzie składał się z dwóch etapów.
Etap pierwszy
Jest to (45 minutowy) test pisemny obejmujący pytania otwarte i zamknięte dotyczące Kanady, zawierający
najważniejsze informacje dotyczące historii, polityki, geografii oraz kultury tego państwa. Test odbędzie się w szkołach,
które zgłoszą udział w konkursie. Test przygotowany przez nauczycieli I LO w Parczewie zostanie przesłany do danej
szkoły dzień przed jego przeprowadzeniem. Szkoły otrzymają komplet testów odpowiadający liczbie zgłoszonych
uczniów.
Etap drugi
kategoria: gimnazjum
Test leksykalno-gramatyczny oraz zadanie na rozumienie tekstu pisanego. Czas trwania – 60 minut.
kategoria: liceum
Prezentacja multimedialna na jeden z tematów związanych z Kanadą. Tematy prezentacji zostaną podane po
zakończeniu pierwszego etapu.
Przy ocenie prezentacji będą brane pod uwagę następujące elementy:
poprawność merytoryczna;
poprawność stosowania struktur leksykalnych i gramatycznych;
płynność wypowiedzi i wymowa;
kreatywność i atrakcyjność w prezentowaniu wybranych zagadnień.
Czas trwania prezentacji – do 10 minut.
Zakres materiału oraz zagadnienia do konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej I LO:
www.liceum-parczew.pl

6. Wyłonienie zwycięzców
Pierwszy etap odbywa się w szkole macierzystej.
Kategoria: gimnazjum
Po przeprowadzeniu testów w szkołach należy je dostarczyć do I LO im. Mikołaja Kopernika w Parczewie za
pośrednictwem poczty lub osobiście. Testy zostaną sprawdzone przez nauczycieli I LO. Informacja o wynikach zostanie
przesłana drogą elektroniczną do dn. 28 marca 2018r.
Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane 3 osoby z najwyższym wynikiem z testu z każdego spośród
uczestniczących gimnazjów.
Drugi etap odbywa się w I LO im. M. Kopernika w Parczewie.
Testy z drugiego etapu zostaną sprawdzone przez nauczycieli I LO. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie
przesłana szkołom do dn. 16 kwietnia 2018r. Komisja wyłoni 3 zwycięzców.
Kategoria: liceum
Pierwszy etap zostanie przeprowadzony dn. 22 marca 2018r. i sprawdzony w I LO im. M. Kopernika w Parczewie do dn.
28 marca 2018r.
Do drugiego etapu przechodzi 5 osób o najwyższej liczbie punktów uzyskanych z testu.
Drugi etap odbędzie dn. 9 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00. Prezentacje będą oceniane przez Komisję, w skład której
wejdą nauczyciele języka angielskiego I LO. Komisja wyłoni 3 zwycięzców.
7. Nagrody.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w
konkursie.

O terminie wręczenia nagród poinformujemy po zakończeniu drugiego etapu konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć do I LO im. M. Kopernika w Parczewie na załączonym
wzorze ( zał. 1) drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty do dn. 10 marca 2018 r.
Adres email: loparczew@gmail.com
Adres do korespondencji: I LO im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 5
21-200 Parczew

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminów poszczególnych etapów konkursu.
Uczestniczące szkoły zostaną poinformowane o wszelkich zmianach drogą mailową lub telefoniczną.
Dyrektor I LO w Parczewie
Beata Tryniecka
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