Regulamin konkursu ”Emerald Isle – Konkurs Wiedzy o Irlandii”
Termin: 13 kwietnia 2018
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
wodzisławskiego
Organizatorzy: Ilona Bazan i Agnieszka Popardowska
Cele konkursu:
Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy uczniów o Irlandii Północnej i Republiki Irlandii,
zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy (historia, kultura, geografia,
zwyczaje, święta), wzbudzanie zainteresowań językiem angielskim, zachęcanie do
pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji, umożliwianie uczniom sprawdzenie
własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i
innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania.
Organizacja konkursu:
1.

Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku angielskim. Składa się z

różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań,
prawda/fałsz.
2.

Czas trwania konkursu 60 minut.

3.

Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Irlandii Północnej i Republiki

Irlandii - historia, kultura, geografia, zwyczaje, święta, zawartej w podręcznikach
szkolnych, wiedzy przekazanej na zajęciach pozalekcyjnych, innych przedmiotach, w
TV oraz Internecie. Literatura: Britain in close-up autor David McDowall oraz An
illustrated history of Britain autor David McDowall.
4.

Każda szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna powiatu wodzisławskiego może

zgłosić maksymalnie dwóch uczestników do 30 marca 2018 roku.
5.

Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu i o tym

samym czasie.
6.

Prace uczniów oceniają organizatorzy konkursu oraz powołana komisja

składająca się z opiekunów uczestników konkursu.
7.

Komisja wyłoni zwycięzców, nagrodzone będą pierwsze trzy miejsca, osobno

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
8.

Wyniki zostaną ogłoszone w dzień konkursu.

9.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

publikację danych i wizerunku uczestników na stronie internetowej szkoły
organizującej konkurs.

II POWIATOWY KONKURS WIEDZY O IRLANDII
2018
HISTORIA, KULTURA I GEOGRAFIA IRLANDII PÓŁNOCNEJ I REPUBLIKI
IRLANDII

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
reprezentowany przez nauczycielki języka angielskiego: Ilonę Bazan i Agnieszkę
Popardowską.
2. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Konsulat Honorowy Irlandii w Poznaniu,
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
powiatu wodzisławskiego.
4. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap – eliminacje szkolne przeprowadzone do 30 marca 2018
II etap – finał powiatowy składający się z testu przeprowadzonego 13 kwietnia 2018 w
Zespole Szkół Technicznych

I etap
ELIMINACJE SZKOLNE
Dyrekcja szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursu, która sporządza listę uczestników oraz
przeprowadza eliminacje szkolne w celu wyłonienia dwóch reprezentantów szkoły. Test
szkolny powinien obejmować materiał dotyczący geografii, historii, gospodarki, sztuki,
polityki, sportu oraz życia codziennego mieszkańców Irlandii Północnej i Republiki Irlandii.
Następnie dyrekcja przysyła zgłoszenie szkoły do finału w terminie do 30 marca 2018 na
adres:

Zespół Szkół Technicznych
44 - 300 Wodzisław Śl.
ul. Pszowska 92
z dopiskiem: zgłoszenie na II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Irlandii Północnej i Republiki
Irlandii

II etap
FINAŁ POWIATOWY
Finał powiatowy, który odbędzie się 13 kwietnia 2018 o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej
przy Zespole Szkół Technicznych, będzie przeprowadzony w formie testu w języku
angielskim, przygotowanego przez Komitet Organizacyjny dla reprezentantów gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci, wraz z opiekunami, otrzymają dyplomy oraz
nagrody.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: ilonabazan@yahoo.com lub
bugielaga@poczta.onet.pl

Wzór zgłoszenia.
__________

Nazwa
szkoły …........................................................................................................................................
Pieczątka szkoły

Imiona i nazwiska uczniów:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
Opiekun: .......................................................................................................................................
Adres e-mail opiekuna i telefon kontaktowy …...........................................................................
…...................................................................................................................................................

