Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu Języka i Kultury Francuskiej
1. Cele konkursu:
 Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem i kulturą francuską.
 Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Francji wśród młodzieży szkolnej.
 Doskonalenie znajomości języka francuskiego i umiejętności wypowiedzi ustnej (nacisk na język
mówiony).
 Motywowanie do nauki języka oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.
 Zachęcanie do tworzenia projektu jako nowatorskiej pracy ucznia, korzystania z różnych źródeł
informacji.
 Wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów).
 Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych.
 Inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych.
 Pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.
 Rozwijanie umiejętności artystycznych młodzieży.
 Promocja Szkoły.
2. Organizator:
 Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie.
3. Uczestnictwo:
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 Do Konkursu przystępują osoby indywidualnie.

 Organizator zastrzega sobie prawo rozdzielenia Uczestników na kategorie wiekowe: szkoła
gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna.
4. Przebieg Konkursu:
 Uczestnicy przygotowują prezentację multimedialną (PowerPoint) w języku francuskim na wiodący
temat Konkursu: ”La cuisine française…pas comme les autres!”
 Prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.
 Każdy Uczestnik może oddać do Konkursu jedną pracę.
 Prezentację należy dostarczyć na płytach CD-ROM.
 Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Konkursu.
 Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli nośnik jest uszkodzony.
 Podczas Finału Konkursu każdy Uczestnik przedstawia i omawia w języku francuskim
przygotowaną przez siebie prezentację.
 Wystąpienie przed Jury powinno trwać od 4 do 6 minut.
 Jury oceniać będzie: wystąpienie ustne (sposób prezentacji tematu, wymowa i płynność
wypowiedzi) i przygotowaną prezentację (poprawność merytoryczną i językową, wykorzystane
technologie informatyczne, pomysłowość i kreatywność autora).
 Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
5. Terminy:
 Zgłoszenie uczestnictwa na Karcie zgłoszeń wraz z gotową opisaną prezentacją oraz
Oświadczeniem o prawach autorskich dotyczących stworzonej prezentacji należy dostarczyć
na adres Organizatora do 23 kwietnia 2015 r.
 Finał Konkursu odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. w gmachu Organizatora:
I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego
ul. J. Piłsudkiego 4
33-100 Tarnów
6. Postanowienia końcowe:
 Uczestnicy sami ponoszą koszty przejazdu.
 Informacje na temat Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.i-lo.tarnow.pl
 Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielać będzie mgr Kinga Radlińska
radlinska@interia.pl
 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni Regulaminu.

