FESTIWAL JĘZYKOWY
„CZŁOWIEK ŻYJE TYLE RAZY, ILE ZNA JĘZYKÓW” (Goethe)
I. Cele festiwalu:
1.
2.
3.
4.

Propagowanie wielojęzyczności oraz uczenia się języków obcych przez całe życie.
Rozwijanie zdolności językowych i artystycznych.
Rozbudzenie zainteresowań kulturą innych krajów.
Aktywizacja uczniów do udziału w konkursach, motywowanie do pozytywnej
rywalizacji.
5. Integracja młodzieży w pracy zespołowej i współpraca nauczycieli języków obcych.
6. Przełamywanie bariery posługiwania się językiem obcym.
II. Regulamin:
1. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas pierwszych i drugich II LO.
2. Każda klasa reprezentowana jest na scenie przez grupę uczniów (liczba dowolna), ale
w przygotowanie scenki powinna zaangażować się jak najwięcej osób poprzez
odpowiedni przydział zadań. Zaangażowanie klasy będzie jednym z kryteriów oceny.
3. Czas trwania nie powinien przekroczyć 5 min (wraz wejściem i zejściem ze sceny,
uwzględniając przygotowanie niezbędnej scenografii). Tekst mówiony powinien
stanowić przynajmniej 50% czasu wystąpienia.
4. Przedstawienie musi być przygotowane we wszystkich językach obcych nauczanych w
klasie, udział poszczególnych języków winien być równomierny.
5. Tematyka scenki musi nawiązywać do myśli przewodniej festiwalu wyrażonej w
postaci tytułowego cytatu.
6. Nauczyciele języków obcych udzielają uczniom pomocy językowej, zaś wychowawcy
klas nadzorują całość przedsięwzięcia przygotowywanego przez klasę.
7. W ocenie przedstawienia będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność z regulaminem
- biegłość językowa
- walory artystyczne: muzyka, śpiew, gra aktorska, scenografia
- pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem
Dodatkowo Jury będzie oceniać pozytywnie (poprzez dodanie punktów) widoczne
zaangażowanie całej klasy lub większości klasy oraz negatywnie (poprzez odjęcie
punktów) przekroczenie limitu czasowego przez występujące grupy.
8. Scenki oceniać będzie Jury w składzie:
Wicedyrektor mgr Koryna Warzecha
mgr Bożena Żuchowska-Bugaj
mgr Ewa Kampa
mgr Tatiana Mazurkiewicz

III. Termin:
1. Termin festiwalu: między 21.04. a 29.04.2016 r. ( dokładny termin zostanie podany
na początku kwietnia)
2. Przewodniczący klasy lub wychowawca zgłasza udział klasy w festiwalu do dnia 08
kwietnia u pani Bożeny Żuchowskiej-Bugaj lub Ewy Kampy, podając: ilość
występujących osób, nazwisko autora/-ów scenariusza, nazwisko reżysera, rodzaj
podkładu muzycznego. Po tym terminie przewodniczący klas wylosują kolejność
występu na scenie.
IV Nagrody:
Przewidziane są wyróżnienia grupowe i indywidualne, w uzasadnionych przypadkach
nauczyciele języków obcych mogą dodatkowo nagrodzić ocenami z nauczanego przedmiotu.
V. Koordynatorzy Festiwalu Językowego – Bożena Żuchowska-Bugaj i Ewa Kampa

