
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Angielskiego

                     „Speaker’s corner” 2022

Organizatorem konkursu  jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater w
Sosnowcu, ul. Parkowa 1

 Należy pamiętać,  że umieszczenie  konkursu na liście  konkursów punktowanych w
procesie rekrutacji zależy od ilości zgłoszeń tego konkursu przez dyrektorów SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH,  których  uczniowie  będą  w  nim  uczestniczyć.  Drodzy
nauczyciele  języka angielskiego,  przygotowujący  uczniów do konkursu,  serdecznie
prosimy o Waszą  współpracę  w tym zakresie  z  dyrektorami  szkół  podstawowych.
Dyrektorzy szkół dokonują zgłoszenia poprzez formularz zamieszczony na platformie
wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) do 20 stycznia 2022. 

Głównym celem konkursu jest:
 rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim;
 rozwijanie umiejętności prezentowania własnych opinii i poglądów;
 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
 rozwijanie umiejętności oracji.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych  szkół podstawowych z
Sosnowca  i  miast  ościennych.  Uczestnik  konkursu  musi  przygotować  i  nagrać  swoją
maksymalnie trzyminutową anglojęzyczną wypowiedź na temat „Adults can learn a lot from
kids”. W nagranym filmiku osoba mówiąca (speaker) musi być cały czas widoczny.  Ustną
prezentację  można nagrać smartfonem w dowolnym miejscu. 

Każda  szkoła  przesyła  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  31  stycznia skan
wypełnionej  zbiorczej  karty  zgłoszenia  uczestników  oraz  zgody  rodziców/prawnych
opiekunów na adres  speakercorner.2loplater@gmail.com. W temacie należy wpisać nazwę
szkoły uczestników. 

Nagrany  filmik  w  języku  angielskim  (lub link  do  niego)  należy  przesłać  do  31
stycznia   drogą  elektroniczną  na adres:  speakercorner.2loplater@gmail.com.  Na  początku
nagrania każdy uczestnik podaje swoje imię i  nazwisko, nazwę szkoły,  którą reprezentuje
oraz klasę, do której uczęszcza. W temacie maila z nagraniem należy podać imię i nazwisko
uczestnika, szkołę jaką reprezentuje.

Kryteria oceniania:
 warstwa  merytoryczna  prezentacji  (treść,  argumentacja,  opiniowanie,  uzasadnianie,

podawanie przykładów)
 kompozycja prezentacji
 sposób prezentowania własnych opinii i przekonywania do nich słuchaczy
 poprawność językowa
 poprawność wymowy w języku angielskim
 płynność, akcent, intonacja
 bogactwo językowe 
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Osobami  odpowiedzialnymi  za  realizację  konkursu   są  nauczyciele  języka
angielskiego  II L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater w Sosnowcu: Małgorzata
Kukulska, Mateusz Ostalak, Agnieszka Banatowska.
 

Zakłada  się  przyznanie  nagród  rzeczowych  laureatom  pierwszych  trzech  miejsc.
Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają dyplomy. Prezentacje  oceniane będą przez powołane
przez  organizatora  jury  (nauczyciele   języka   angielskiego  II  LO  im.  E. Plater  w
Sosnowcu).Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Informacje o konkursie
zostaną opublikowane na oficjalnej stronie organizatora. Rozstrzygnięcie  konkursu odbędzie
się w lutym 2022. Szkoły,  które zgłoszą uczestników zostaną poinformowane o wynikach
oraz terminie i formie rozdania nagród drogą elektroniczną. Jeśli sytuacja epidemiologiczna
na to pozwoli, gala rozdania nagród odbędzie się w siedzibie organizatora. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz z wyrażeniem
zgody przez uczestników i opiekunów na przetwarzanie  przekazanych danych osobowych
w celu organizacji przedsięwzięcia. 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater 

w Sosnowcu, ul. Parkowa 1
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