<< LET'S GO ECO! >>
1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języków obcych
2. Cele konkursu to:
● skłonienie uczniów do refleksji nad wpływem codziennych zachowań każdego z nas na stan
otaczającego nas środowiska,
● uświadomienie uczniom, że dokonując codziennych małych wyborów mają realny wpływ na
środowisko, w którym żyjemy,
● zachęcenie uczniów do podejmowania drobnych inicjatyw w domach i środowisku
rówieśniczym,
● poszerzenie kompetencji językowych uczniów,
● rozwijanie pomysłowości
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
4. Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 24 września przygotować materiał cyfrowy
promujący szeroko rozumiane zachowania pro-ekologiczne i wykorzystujący w tym celu język obcy:
angielski, niemiecki lub francuski.
5. Materiał cyfrowy będący przedmiotem konkursu może:
● albo zachęcać do szeroko rozumianych zachowań pro-ekologicznych,
● albo pokazywać, w jaki sposób uczeń w swoim życiu już takie zachowania stosuje na co dzień
6. Materiałem cyfrowym może być:
● nagrany film,
● nagrana, samodzielnie napisana piosenka,
● prezentacja slajdów,
● plakat (zrobiony np. w aplikacji PicCollage),
● lub też dowolny inny materiał.
7. Materiał cyfrowy można przygotować indywidualnie lub w parach, ewentualnie w grupach (o ile to
możliwe, bez spotykania się poza szkołą - kontaktując się zdalnie).
8. Wybór formy i treści należy zaplanować adekwatnie do możliwości językowych ucznia na danym
poziomie kształcenia. Ilość i poziom treści językowej będzie zatem w naturalny sposób inny dla
uczniów klas młodszych, a inny – dla uczniów klas starszych.
9. Przygotowany materiał cyfrowy należy umieścić na Dysku Google, a następnie Pobrać link do
udostępniania, udostępnić dla "Szkoła Podstawowa nr 164" i przesłać go na szkolnego maila
do jednej z nauczycielek zespołu języków obcych.
10. Jury złożone z nauczycielek języków obcych wybierze najciekawsze materiały, uwzględniając ich
przesłanie, pomysłowość i samodzielność ich wykonania (adekwatność treści językowej do poziomu
wiekowego ucznia)
11. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz zaprezentowane na stronie
internetowej szkoły.

