TURNIEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - „EinStein”
Regulamin Konkursu
I.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów 7 Klasy Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Syców,
Dziadowa Kłoda oraz Międzybórz, nauką języka niemieckiego oraz doskonaleniem umiejętności
językowych, pogłębianie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, rozwijanie umiejętności
twórczych, organizacyjnych, sprawnościowych oraz umiejętności pracy w grupie.
Ponadto uczniowie będą mieli możliwość poznania szkoły średniej na terenie Gminy Syców, a więc
być może szkoły ich następnego wyboru kształcenia.
Rozwijanie stałej współpracy międzyszkolnej w celu wzmocnienia procesu nauczania języka
niemieckiego
Integracja nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami.

II.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu są nauczycielki języka niemieckiego P. Magdalena Peter-Świstak oraz
Małgorzata Marcinkowska - Urban, a Starosta Powiatu Oleśnickiego Pan Wojciech Kociński objął
Patronat Honorowy nad planowanym wydarzeniem.

III.

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, w roku szkolnym 2017/2018 klas
siódmych (w latach następnych klas ósmych), którzy interesują się językiem niemieckim i
rozwijają swój talent lingwistyczny oraz są ciekawi i otwarci na nowe wyzwania.
2. Udział uczniów w konkursie możliwy jest wyłącznie w ramach grup.
3. Każda grupa może liczyć max. 6 uczniów.
4. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie z tej samej szkoły.
5. Uczestnikami konkursu są:
- uczniowie zgłoszeni jako grupa przez nauczyciela
- nauczyciel, zgłaszający grupę
- szkoła, z której pochodzi grupa uczniów.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także
wypełnienie zgłoszenia (Ad.1) aktualnymi danymi nauczyciela oraz uczniów biorących udział w
Turnieju oraz przesłanie go na adres:

Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
Ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców
Fax.:

062 786 9349

lub

drogą elektroniczną: magdapeter87@gmail.com

7. Zgłoszenie do konkursu przyjmowane będą do 30 września 2017 r. do godz. 15.00. drogą
mailową, faxem lub pocztą.
8. W Konkursie nie mogą brać udział osoby, których ojczystym językiem jest język stanowiący
przedmiot konkursu oraz osoby które uczyły się tego języka w krajach niemieckojęzycznych.
IV.
1.

Etapy Konkursu
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2.

Konkurs składać się będzie z 2 etapów w dniu 20 października 2017r. – pisemnego oraz stacji
z ćwiczeniami praktycznymi. Każda część wykonana zostanie w całości przez zgłoszoną grupę.
Za każdą część uczniowie otrzymają punkty. Wygrywa ta grupa, która zbierze największą ilość
punktów.

3.

I etap – pisemny test wyboru składać się będzie z 30 pytań, w tym 25 sprawdzających
znajomość języka i 5 dotyczących kultury, historii i geografii krajów niemieckojęzycznych.

4.

II etap - w części ustnej uczestnicy konkursu rozwiązywać będą zadania leksykalne na
zasadzie stacji językowych oraz będą wykonywać ćwiczenia sprawnościowe z różnych dziedzin
życia. Stacje te będą znajdowały się na terenie całej szkoły (uczniowie otrzymają mapkę)

5.

Finaliści konkursu otrzymają nagrody

6.

Uczestnicy konkursu mogą zostać zdyskwalifikowani, jeśli choćby jedna osoba z grupy będzie
postępowała niezgodnie z regulaminem, czyli np. będzie korzystała z niedozwolonych
materiałów (np. telefonu lub Internetu) lub będzie przekazywał takie materiały innym
uczestnikom.

V.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z panią Magdaleną Peter –Świstak ,
tel. 609 730 793 lub na e-mail: magdapeter87@gmail.com

Möge die macht mit Euch sein!

