I Ogólnopolski Konkurs
na niemieckojęzyczną i/lub anglojęzyczną prezentację
Organizator konkursu:
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej we Włocławku
ul. Bechiego 1,87-800 Włocławek
tel. 54 2322965

Strona konkursu: www.lmkwloclawek.pl
Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu na niemieckojęzyczną
i/lub anglojęzyczną prezentację
Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
we Włocławku.
Celem konkursu jest :
* rozbudzanie zainteresowania nauką języków obcych (a w szczególności języka
niemieckiego i angielskiego);
* wdrażanie do nauki języków obcych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych;
* popularyzowanie wiedzy dotyczącej takich zagadnień, jak: polityka i państwo, zdrowy tryb
życia, sport, rola kobiety i mężczyzny, nowoczesne technologie;
* doskonalenie umiejętności tworzenia wystąpień publicznych (referatu) i argumentacji
(obrony tez) w języku obcym.
§1
Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z całego kraju.
§2
Warunki przystąpienia do Konkursu
1.Warunkiem udziału w konkursie jest przedłożenie referatu zilustrowanego prezentacją
PowerPoint, zainspirowanych jednym z poniższych zagadnień, które stanowić
będzie jego temat.
Uczniowie liceum wybierają jeden spośród 17 tematów.
Tematy pracy (do wyboru) podane są w punkcie 2. niniejszego artykułu.
Uczestnik może nadać wystąpieniu i prezentacji swój własny tytuł, podtytuł czy śródtytuły.
2. Jako temat- inspirację- pracy konkursowej uczestnik wybiera jedno z zagadnień:

I Przyczyny popularności języka niemieckiego/ angielskiego w Europie i na świecie
II Sport a higieniczny tryb życia
III Przyczyny rosnącej popularności sportów ekstremalnych
IV Wypoczynek – aktywny czy bierny?
V Internet jako źródło informacji
VI Przyczyny i skutki uzależnień
VII Przyczyny i skutki chorób cywilizacyjnych
VIII Zagrożenia współczesnego świata
IX Model rodziny we współczesnym świecie
X Wzrastająca pozycja kobiety w społeczeństwie w ciągu ostatnich 50 lat – dążenia i
osiągnięcia
XI Turystyka bawi i uczy. Zainteresowania turystyczne młodzieży w Polsce i krajach
niemieckojęzycznych/anglojęzycznych
XII Rola sportu w życiu młodzieży
XIII Niepełnosprawni, ich prawa i problemy w Polsce i krajach
niemieckojęzycznych/anglojęzycznych
XIV Kobieta na scenie politycznej w Polsce i krajach niemieckojęzycznych/anglojęzycznych
XV Globalne ocieplenie klimatu – przyczyny i skutki
XVI Rola tradycji w życiu rodziny
XVII Dialog międzypokoleniowy, czyli czego osoby młode i seniorzy mogą uczyć się od siebie
nawzajem
3. Objętość prezentacji nie może przekraczać 25 slajdów/10 minut.
4. Prace konkursowe przesyłają 2 – osobowe zespoły uczestników w języku niemieckim lub
angielskim.
5. Praca powinna być przesłana w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej
(na nośniku CD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
k.krzeminska@onet.eu – dla prac niemieckojęzycznych
effect.jk@ vp.pl– dla prac anglojęzycznych).

Równocześnie z przesłaniem pracy w formie pisemnej i elektronicznej
konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej III LO we Włocławku):
http://www.lmkwloclawek.pl
6. Termin składnia prac upływa 10 grudnia 2012r. (decyduje data stempla pocztowego).
7. Prace można składać w sekretariacie III LO we Włocławku lub nadsyłać na adres:
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej we Włocławku
ul. Bechiego 1, 87-800 Włocławek
(z dopiskiem „Prezentacja konkursowa”).
8. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody uczestnika, nauczycieli i
rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z
organizacją i przebiegiem konkursu - zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych(Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Formularz (do pobrania na stronie internetowej III LO we Włocławku:
http://www.lmkwloclawek.pl) należy dołączyć do pracy.
§3
Komisja
1. Dyrektor III LO we Włocławku powołuje Komisję Ogólnopolskiego Konkursu na
niemieckojęzyczną i/lub anglojęzyczną prezentację.
2. Komisja działa pod przewodnictwem pani dr Katarzyny Krzemińskiej, nauczyciela
dyplomowanego języka niemieckiego III LO oraz nauczyciela akademickiego.
3. W skład Komisji wchodzi Dyrektor i Wicedyrektor III LO we Włocławku, po jednym
przedstawicielu nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego III LO, nauczyciele
akademiccy, odpowiednio: germanista i anglista.
4. Do zadań Komisji należy:
- zapoznanie się i ocena prac uczestników Konkursu;
- wyłonienie finalistów i laureatów Konkursu.
5. Decyzja Komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów, jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
§4
Zasady Konkursu

1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. Konkurs odbywa się w jednej kategorii: dla szkół ponadgimnazjalnych.
3. Drugi etap adresowany jest do wyłonionych wcześniej 3 zwycięskich zespołów
i obejmuje prezentację referatu oraz obronę tez w nim zawartych (argumentację drużyn)
4. Termin I etapu: nadsyłanie prac i formularzy zgłoszeniowych do 10 grudnia 2012r.
Termin II etapu: uroczysta gala dla finalistów z rundą pytań do prezentowanego tematu:
10 stycznia 2013r. w gmachu III LO we Włocławku
§5
Wyniki konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali ze znamienitymi gośćmi,
przedstawicielami świata nauki, kultury, mediów i biznesu, w dniu 10 stycznia 2013 r.
2. Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i dacie gali. Informacje
te będą również dostępne na stronie internetowej Konkursu (www.lmkwloclawek.pl).
3. Nagrodzone pracą zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
4. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy.
§5
Postanowienia końcowe
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i ewentualnego noclegu oraz nie zapewniają
całodziennego wyżywienia za wyjątkiem poczęstunku podczas oficjalnej gali.

