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Międzyszkolnego konkursu
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2013/2014
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu.
PARTNER AKADEMICKI
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:







zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat Wielkiej Brytanii i Północnej
Irlandii
wzbudzanie większego zainteresowania nauką języka angielskiego,
rozwijanie kompetencji językowych i interkulturowych uczniów,
zachęcenie uczniów do kreatywności, sięgania do literatury anglojęzycznej, korzystania z
najnowszej technologii informacyjnej i własnego rozwoju,
promowanie wiedzy i postaw otwartych na naukę
umożliwienie uczniom realizacji ich celów i dążeń.

ZAKRES WYMAGAŃ
Zakres wymagań konkursu obejmuje znajomość filmu ‘Sherlock’ w reżyserii Stevena
Moffata i Marka Gatissa, w tym odcinków:
 „A Study in Pink’,
 ‘The Blind Banker’,
 ‘The Great Game’
 ‘A Scandal in Belgravia’
 ‘The Hounds of Baskerville’
 ‘The Reichenbach Fall’
z Benedictem Cumberbatchem i Martinem Freemanem w rolach głównych oraz wiedzę na temat
twórczości Conana Doyle’a.
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Toruniu.
 Konkurs będzie odbywał się w języku angielskim


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONKURSU

Konkurs odbywa się w 2 etapach:
Etap I – Eliminacje międzyszkolne
Termin: 12 grudnia 2013
Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu,
ul Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń
 Nauczyciele języka angielskiego w poszczególnych szkołach tworzą 3 lub 2 osobowy zespół
uczniów, który weźmie udział w konkursie,
 Z każdej szkoły mogą zgłosić się maksymalnie 3 zespoły,
 Etap I ma formę testu ze znajomości filmu ‘Sherlock’ i twórczości Conana Doyle’a
 Test rozwiązywany jest przez zespoły uczniów z poszczególnych szkół,
 Do Etapu II zakwalifikuje się 5 zespołów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu,
 Organizatorzy i komisja konkursowa poinformują wszystkie zespoły, biorące udział w Etapie I
o wynikach do 03.01.2014
Etap II – Finał
Termin: 20 marca 2014
Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu,
ul Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń
 Każdy zespół zakwalifikowany do finału wybiera zagadnienie związane z filmem „Sherlock”
lub twórczością Conana Doyle’a i przygotowuje jego prezentację w dowolnej formie (np. film,
piosenka, prezentacja multimedialna itp.)
 Prezentacja powinna trwać od 10 do 15 minut i być wygłoszona w języku angielskim,
 Zespoły zgłaszają temat prezentacji, formę i potrzebny sprzęt do końca lutego 2014,
 Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria przy ocenie prezentacji:
pomysłowość, oryginalność wybranego tematu, umiejętności językowe, zawartość merytoryczną.
 Ogłoszenie wyników nastąpi po wszystkich prezentacjach i po naradzie komisji konkursowej.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 30 listopada 2013 roku na adres:


Joanna Grześkiewicz: joanna.grzeskiewicz@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć następujące informacje:


Nazwę szkoły



Opiekuna zespołu - nauczyciela, który przygotowuje uczniów do konkursu.



Liczbę uczniów w zespole (w miarę możliwości listę osób w zespole i klasę)

Dodatkowe informacje:


Terminy konkursu mogą ulec zmianie w wyniku nieprzewidzianych sytuacji.



Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie przejazdu na konkurs spoczywa na
opiekunach/rodzicach lub nauczycielach uczących.



Wszyscy finaliści konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody i dyplomy. Nauczycielom wręczane
są podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do organizatorek konkursu:


Joanny Grześkiewicz: joanna.grzeskiewicz@gmail.com



Małgorzaty Neckowicz : magneck@op.pl

