Projekt „Bliżej nowoczesności , bliżej Europy” realizowany w „Computer College” w Koszalinie w ramach projektu “ Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna.

REGULAMIN
I edycji Konkursu Językowy „POLIGLOTA”
Organizatorzy konkursu:
1. Liceum Ogólnokształcące „Computer College” w Koszalinie
2. Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. w Koszalinie
3. Szkoła Języków Obcych CHILI w Koszalinie
Patroni konkursu:
1.
Prezydent Miasta Koszalina
2.
Radio Koszalin.
3.
Fundacja IT z siedzibą w Szczecinie
I.

Cele konkursu
1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych
zainteresowań językiem angielskim i niemieckim.
2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych
umiejętności.
3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie
ich do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
4. Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy
z uczniem zdolnym.
5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.
6. Propagowanie nauki jeżyków obcych wśród uczniów i idei mobilności oraz poznawania kultur
innych krajów.

II.

Ustalenia ogólne

1. Konkurs Językowy „Poliglota” dla uczniów szkół gimnazjalnych (zwany dalej Konkursem) jest
konkursem z języka angielskiego i języka niemieckiego organizowanym przez Liceum
Ogólnokształcące „Computer College” w Koszalinie w ramach Projekt „Bliżej nowoczesności,
bliżej Europy” realizowany w „Computer College” w Koszalinie w ramach projektu
“ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany ze środków PO WER na
zasadach Programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z opracowanym harmonogramem – Załącznik nr 1.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II i III klas szkół gimnazjalnych z województwa
zachodniopomorskiego.
4. Szkoła zgłasza swój udział do konkursu do dnia 31.12.2017 r. - Załącznik nr 2
5. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia gramatyczne i leksykalne z języka
angielskiego i niemieckiego oraz wiedzę o krajach anglo -języcznych i niemiecko - języcznych.
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6. Przebieg konkursu: Konkurs zaplanowano w dwóch etapach:
a/ Etap szkolny - w formie pisemnego testu trwającego 45 minut. Etap szkolny jest
przeprowadzany w szkole macierzystej uczniów pod nadzorem wyznaczonego przez dyrektora
szkoły nauczyciela języka angielskiego i języka niemieckiego. Nauczyciele przeprowadza testy,
oceniają pracę w oparciu o dostarczone klucze oraz karty odpowiedzi a następnie na podstawie
wyników typują po dwóch uczniów do udziału w II etapie konkursu - finał. Do finału zostaje
zakwalifikowanych dwóch uczestników (z każdego języka osobno), którzy uzyskali najwyższe
wyniki w szkole. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie uczniów w zakresie jednego języka
obcego. Finalistów etapu szkolnego szkoła zgłasza najpóźniej do 15 lutego 2018 r. (karta
zgłoszenia uczniów i nauczycieli opiekunów Załącznik nr 3).
b/ Finał konkursu - w formie pisemnego testu oraz części ustnej z praktycznej znajomości
gramatyki języka angielskiego i niemieckiego, słownictwa oraz wiedzy o krajach anglo języcznych oraz niemiecko – języcznych. Finał konkursu przeprowadzony zostanie
w siedzibie Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego „Computer College”
w Koszalinie przy ul. H. Modrzejewskiej 71. Finał polega na pracy grupowej (dwóch uczniów
z danego języka) w rozwiązywaniu zadań w formie pisemnej oraz ustnej. Wszystkie dane
finalistów pozostaną zakodowane, aż do momentu sprawdzenia i oceny prac przez komisję
konkursową powołaną przez organizatorów konkursu. Tytuł laureata konkursu gimnazjów
otrzymuje 2 - osobowa grupa finalistów, którzy uzyskali najwyższe wyniki z części pisemnej
i ustnej.
7. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów podróży dla uczestników.
8. Organizator konkursu gwarantuje catering dla uczniów i nauczycieli.
III.
Nagrody i wyróżnienia
Dla laureatów w kategorii:
a/ Język angielski
I miejsce – kamerki + dyplom
II miejsca – słuchawki + dyplom
III miejsce – pendrive + dyplom

Dla nauczyciela opiekuna uczniów którzy zajęli I miejsce: dyplom + VOUCHER
Szkoły Języków Obcych „Chili”

a/ Język niemiecki
I miejsce – kamerki + dyplom
II miejsca – słuchawki + dyplom
III miejsce – pendrive + dyplom

Dla nauczyciela opiekuna uczniów którzy zajęli I miejsce: dyplom + VOUCHER
Szkoły Języków Obcych „Chili”

2

Projekt „Bliżej nowoczesności , bliżej Europy” realizowany w „Computer College” w Koszalinie w ramach projektu “ Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych uczących w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych

IV.

W konferencji uczestniczą nauczyciele opiekunowie uczniów wytypowanych do części
finałowej konkursu oraz nauczyciele języków obcych zainteresowanych udziałem w
spotkaniu pod warunkiem przesłania deklaracji udziału w konferencji (Załącznik nr 4).
Konferencja zakończy się wydanie Certyfikatu dla każdego nauczyciela .
W konferencji może wziąć udział więcej niż 1 nauczyciel uczący języka obcego w szkole
podstawowej lub gimnazjalnej.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizator konferencji nie zwraca kosztów podróży.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i catering.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Organizatorki konkurs z ramienia Liceum Ogólnokształcącego „Computer College”
w Koszalinie:
1. Anna Gorzechowska – nauczycielska języka angielskiego.
2. Beata Koszykowska - nauczycielka języka niemieckiego.
Organizatorki konferencji metodycznej dla nauczycieli języków obcych uczących
w szkołach gimnazjalnych
1.
2.

Małgorzata Śliwińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego „Computer College”
Marta Włodarczyk – nauczycielka języka angielskiego.

Koordynator projektu ”Bliżej nowoczesności, bliżej Europy” – Krzysztof Krauza
Zespół projektowy:
1. Małgorzata Śliwińska
2. Marta Włodarczyk
3. Andrzej Cieślar
4.
1.
2.
3.
4.

Załącznik do regulaminu:
Harmonogram organizacji konkursu.
Karta Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie.
Karta zgłoszenia uczniów do etapu finałowego.
Deklaracja udziału w konferencji metodycznej.
Krzysztof Krauza – koordynator projektu
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