
R E G U L A M I N  
TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH ZST PLESZEW 2015

(wersja pełna)

1.  Tydzień Języków Obcych  ma charakter edukacyjny i jest wieloetapowym konkursem wszystkich uczniów Zespołu Szkół
Technicznych w Pleszewie

2. Cele Dnia Języków Obcych:

 umożliwienie młodzieży ZST w Pleszewie prezentacji swoich umiejętności językowych, wiedzy i talentów 
aktorskich, tanecznych i wokalnych;

 zwiększenie zainteresowania uczniów językami obcymi;

 kształtowanie umiejętności przełamywania barier w kontaktach międzyludzkich; 

 rozwój aktywnych form współpracy młodzieży szkolnej oraz nauczycieli .

3. Regulamin Konkursu Tygodnia  Języków Obcych:

a). W konkursie bierze udział każda klasa ZST w Pleszewie. Wszyscy uczniowie danej klasy otrzymują szczegółowy wykaz 
działań oraz zakres obowiązków. 

b). Klasy pracują pod nadzorem wychowawcy i 1 koordynatora (nauczyciela języków obcych, który koordynuje i wspiera 
merytorycznie działania klasy)

c). Przewodniczący/Przedstawiciel każdej klasy losuje w obecności nauczycieli języków obcych i Samorządu Uczniowskiego 
jedno państwo europejskie, które będzie tematem  przewodnim danej klasy (04.09; duża przerwa; biblioteka szkolna) 

d). Konkurs jest wieloetapowy:

- Etap 1: filmik na temat wylosowanego przez klasę państwa

- Etap 2: quiz wiedzy o krajach europejskich

- Etap 3: przesłuchania do Talent Show i wybór najlepszych wystąpień

- Etap 4: Finał, na który składać się będą:

1) prezentacja państw na małej sali i w szatni

2) finał Talent Show

3) finał quizu o krajach europejskich

e). Każdy etap konkursu jest oddzielnie oceniany i ma wpływ na punktację końcową.

f). Klasy oceniane są przez 2 komisje

1) etapy 1-3: Szkolna Komisja Konkursowa (w składzie: 4 nauczycieli języków obcych, 2 przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego)

2) etap 4: Główna Komisja Konkursowa (w składzie: Dyrektor Szkoły, przedstawiciel Starostwa, przedstawiciel  Rady 
Rodziców, przewodniczący Szkolnej Komisji Języków Obcych, 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego)

g). Nagrody i wyróżnienia:



1). Nagroda główna dla zwycięskiej klasy: WYCIECZKA DO DREZNA na Jarmark Bożonarodzeniowy (dofinansowanie 
kosztów)

2). Nagroda publiczności dla klasy wyłonionej w drodze tajnego głosowania uczniów – TYDZIEŃ BEZ PYTANIA

3). Dyplomy, wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla osób, które wniosą szczególny wkład w organizację imprezy oraz dla tych, 
którzy w znaczący sposób wyróżnią się swoim talentem, wiedzą lub umiejętnościami

h). Przebieg konkursu:

a) poniedziałek  - 28.09.2015r.

1 ETAP – max. 3 minutowy filmik na temat wylosowanego państwa; ocenie podlegać będzie treść, forma, wymowa, 
kreatywność oraz ogólne wrażenie prezentacji

b). wtorek – 29.09.2015r.; 2 godzina lekcyjna

2 ETAP – quiz wiedzy o krajach europejskich; w I Etapie Quizu z wiedzy biorą udział wszystkie klasy; quiz zostanie 
przeprowadzony na 2 godzinie lekcyjnej; wszyscy uczniowie biorą udział w tym etapie konkursu; quiz będzie 
przeprowadzony w formie pisemnego testu wiedzy w języku polskim; nauczyciele zbierają prace i przekazują je do p. Marty 
Pankowiak

 c) środa, czwartek – 30.09 – 01.10.2015r.,8 godzina lekcyjna; mała sala gimnastyczna

3 ETAP: 2 przesłuchania do Talent Show; max.5 min.; każda klasa  występuje prezentując wybrane talenty sceniczne: 

- wokalny – przygotowanie i wykonanie piosenki charakterystycznej dla danego kraju

- taneczny - przygotowanie i wykonanie tańca charakterystycznego  dla danego kraju

- aktorski – przygotowanie i wykonanie scenki / skeczu w języku angielskim lub niemieckim

Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych wystąpień, które zakwalifikują się do finału

d). piątek – 02.10.2015r.  FINAŁ

4 ETAP konkursu

1) prezentacja wylosowanych państw w formie wystaw zaprezentowanych na małej sali i w szatni szkolnej (ocenie 
podlegać będą: dekoracje, gadżety, stroje, kulinaria, muzyka, zaangażowanie wszystkich uczniów danej klasy, itp.)

2) finał Quizu z Wiedzy o krajach europejskich, w którym weźmie udział 5 najlepszych drużyn wyłonionych w I etapie

3) finał Talent Show – pokaz wyłonionych wcześniej najlepszych wystąpień

4) podsumowanie i wyłonienie zwycięzcy Tygodnia Języków Obcych oraz wręczenie nagród, dyplomów i 
podziękowań

i). Rola wychowawców i nauczycieli języków obcych: doradzanie, monitorowanie, doradzanie i kierowanie przygotowaniem 
uczniów

j) Rola Komisji Konkursowej:

1). Szkolna Komisja Konkursowa będzie oceniać etapy 1-3 konkursu wg ściśle określonych kryteriów.

2) Główna Komisja Konkursowa oceniać będzie 4 etap konkursu, czyli prezentację państw na małej sali i w szatni, finał quizu 
z wiedzy oraz finałowy występ Talent Show. Przyznaje ona również nagrodę główną po podsumowaniu wszystkich punktów 
zebranych przez klasy w ciągu całego Tygodnia Języków Obcych.
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