REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PLAKAT
PRZEDSTAWIAJĄCY KRAJE UCZESTNICZĄCE
W PROJEKCIE
„CONNECTING PUPILS TO THE EUROPEAN SPACE”

I. Cele konkursu:
1. Kształtowanie postaw proeuropejskich.
2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie poznawania kultury i języków europejskich.
3. Rozwijanie u uczniów tolerancji wobec innych kultur.
4. Poznawanie przez uczniów kultury, tradycji i obyczajów państw: Wielkiej Brytanii,
Chorwacji, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Rumunii.
II. Warunki konkursu:
1. W konkursie biorą udział klasy Zespołu Szkół
w Wieprzu - Gimnazjum
Międzynarodowego Partnerstwa.
2. Każda klasa przygotowuje plakat w formacie A3 o kraju wyłonionym w drodze
losowania.
3. Każdy klasa przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką.
4. Każdy plakat musi zawierać:

logo programu Erasmus + oraz projektu „ Connecting Pupils to the European
Space”;
 podstawowe informacje o kraju (mapa. stolica, flaga, waluta, ciekawe miejsca do
zwiedzenia(max 3);
 informacje o mieście i szkole partnerskiej;
 sylwetki znanych ludzi i ich osiągnięcia( max 3);
 ważne daty z historii kraju (max 2)
Informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: http://www.erasmusproject.co.uk/
5. Prace należy składać u mgr Kamili Kowalskiej do 20.03.2017.
III. Przebieg konkursu:

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
2. Komisja oceniać będzie:



zawartość

merytoryczną(w

oparciu

o

informacje

ze

strony

http://www.erasmusproject.co.uk/);



kreatywność, oryginalność i pomysłowość;



formę estetyczną pracy

3. Nagroda zostanie przyznana za zajęcie I miejsca.
4. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 21.03.2017 r. podczas dnia Erasmus+ w
naszej szkole.

Szkolny koordynator projektu: mgr Kamila Kowalska

KONKURS WIEDZY O KRAJACH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE
„CONNECTING PUPILS TO THE EUROPEAN SPACE”
I. Cele konkursu:

1. Kształtowanie postaw proeuropejskich.
2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie poznawania kultury i języków
europejskich.
3. Rozwijanie u uczniów tolerancji wobec innych kultur.
4. Poznawanie przez uczniów kultury, tradycji i obyczajów państw: Wielkiej Brytanii,
Chorwacji, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Rumunii.
II. Warunki konkursu:
1. W konkursie biorą udział klasy Zespołu Szkół
Międzynarodowego Partnerstwa.

w Wieprzu - Gimnazjum

2. Każda klasa może wystawić maksymalnie dwa zespoły dwuosobowe.
3. Zakres materiału: informacje ze strony projektu „ Connecting Pupils to the
European Space” http://www.erasmusproject.co.uk/.
4. Każdy zespół będzie rozwiązywał test w aplikacji Kahoot, składający się z pytań
dotyczących krajów, biorących udział w projekcie „Connecting Pupils to the
European Space”.
5. Wygra zespół, który odpowie poprawnie na największą liczbę pytań.
6. Zespoły należy zgłaszać do 1.03.2017r. do pani Kamili Kowalskiej.
7. Test odbędzie się 15 .03.2017r.
8. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II, III miejsca.
9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 21.03.2017 r. podczas dnia Erasmus+ w
naszej szkole.

Szkolny koordynator projektu: mgr Kamila Kowalska

