II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Mickiewicza w Słupsku

zaprasza do udziału w konkursie wiedzy na temat znajomości kultury
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
„Different cultures – one language”
dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych województwa
pomorskiego

Cele konkursu:
1)

propagowanie i poszerzenie wiedzy na temat kultury państw
anglojęzycznych;

2)

doskonalenie umiejętności pozwalających na podjęcie
samodzielnej pracy z wykorzystaniem różnych źródeł i nośników
informacji;

3) stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji
z rówieśnikami;
4) wyłonienie laureatów legitymujących się najlepszą znajomością
realiów krajów anglojęzycznych.

Termin konkursu: 29.10. 2020r.
Miejsce: grupa Teams na platformie Office 365, w szkole macierzystej
uczniów
REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół
podstawowych województwa pomorskiego.
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 kandydatów – sposób ich
wyłaniania ustala szkoła macierzysta.
3. Nazwiska kandydatów wraz z ich adresem e-mail oraz nazwą placówki i
danymi opiekuna nadzorującego przebieg konkursu należy wysłać
elektronicznie na adres Justyna.Szczypek@lo2.slupsk.pl do 21
października 2020 r.
4. Po zgłoszeniu, uczestnicy otrzymają link do spotkania.
5. Konkurs rozpocznie się 29 października 2020 r. o godzinie 12.30 w szkole
macierzystej ucznia ewentualnie w domach uczniów, jeśli szkoła lub klasa
jest objęta nauczaniem zdalnym lub kwarantanną.
6. Uczestnicy konkursu proszeni są o zalogowanie się w zespole Teams
stworzonym na potrzeby konkursu o nazwie “Konkurs Different cultures”,
poprzez link otrzymany od organizatora, 29 października 15 minut przed
rozpoczęciem konkursu. Nauczyciel-opiekun przeprowadza na podstawie
legitymacji szkolnej weryfikację ucznia i nadzoruje uczciwy przebieg
konkursu.
a. Konkurs odbędzie się w formie interaktywnego quizu KAHOOT! – 30
pytań typu prawda/fałsz, wielokrotny wybór, pojedynczy wybór,
wpisz odpowiedź, slajdy z dłuższym pytaniem, układanka
b. pytania będą dotyczyły znajomości ogólnych zagadnień dotyczących
tradycji, kultury, literatury i sytuacji społeczno - politycznej,
wybitnych postaci, podstaw geografii w Wielkiej Brytanii oraz
Stanach Zjednoczonych
7. Uczestnikom konkursu powinien towarzyszyć opiekun (wykluczony udział
nauczyciela języka angielskiego). Prosimy o podanie danych przy
zgłoszeniu.
8. Dla uczniów, którzy zdobędą 1, 2, 3 miejsce przewidziano nagrody, a dla
wszystkich uczestników – dyplomy.
9. Wręczenie/przesłanie nagród i upominków przez Dyrektora II LO odbędzie
się w bezpiecznym terminie (COVID-19).
Koordynator konkursu:
mgr Justyna Szczypek
Justyna.Szczypek@lo2.slupsk.pl

Dyrektor II LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Mickiewicza w Słupsku
mgr Mariusz Domański

