Regulamin
II gry terenowej języka
zawodowego
„Vocational English Relay”

angielskiego

I. Organizatorzy
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Skład Komisji Konkursowej:

Ewa

Jaworska

– nauczyciel języka angielskiego
ewa.jaworska@poczta.onet.pl
Magdalena Tojza – nauczyciel języka angielskiego (ZSP)
magdatojza@gmail.com

(ZSP)

Anna Akielaszek – Kaczmarek – kierownik Studium Języków
Obcych (PWSZ)
a.akielaszek@pwsz.glogow.pl

II. Uczestnicy
Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych, studenci Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej

III. Cele konkursu
 Propagowanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego
zawodowego
 Popularyzacja kierunków o profilu technicznym
 Nawiązanie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
 Integracja uczniów ZSP ze studentami PWSZ
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 Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej

III. Warunki uczestnictwa:

Uczniowie zgłaszają się do udziału w konkursie do pracy w zespołach
kilkuosobowych

W grze bierze udział maksymalnie 15 drużyn 3osobowych

Losowanie drużyn następuję przed rozpoczęciem sztafety językowej

Gra terenowa ma miejsce na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych

Ukończenie gry terenowej następuje po dotarciu do wszystkich baz i
ukończeniu wszystkich zadań

Gra obejmuje zakres słownictwa z dziedziny mechaniki, elektryki,
informatyki oraz mechatroniki

Zakres słownictwa zostanie udostępniony uczestnikom na platformie
quizlet.com w grupie o nazwie Vocational English Relay

W momencie startu każda drużyna otrzymuje lokalizację baz,
kolejność wykonywania zadań nie ma znaczenia

W bazach na drużyny będą czekały zadania do wykonania oparte na
udostępnionym wcześniej zakresie słownictwa zawodowego

Na przebycie całej trasy każda drużyna ma 60 minut.

Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione

Po przybyciu na określoną w momencie startu metę należy oddać
kopertę z wypełnionymi kartami zadań pobranymi w poszczególnych
bazach. Po weryfikacji kart zadań i zliczeniu czasów ogłaszane są wyniki.
O klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów zdobytych podczas gry.

W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby
punktów o kolejności końcowej decydują odpowiednio: a)czas pokonania
trasy liczony od startu danej drużyny do jej przybycia na metę (czas netto)

IV. Kryteria oceniania
O zwycięstwie decyduje ilość i poprawność wykonanych zadań na
poszczególnych bazach, w przypadku remisu czas ukończenia gry.

V. Nagrody
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Laureaci konkursu – pierwsze miejsce i wyróżnienie otrzymają
pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę
Rodziców przy Zespole Szkół Politechnicznych, Starostwo Powiatowe,
oraz bony, vouchery i gadżety ufundowane przez sponsorów.

VI. Założenia programowo-organizacyjne
1. Zgłoszenia chęci udziału w językowej grze terenowej u nauczycieli
języka angielskiego Ewy Jaworskiej i Magdaleny Tojza do 25 marca
2019r.
2. Konkurs odbędzie się 2 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół
Politechnicznych w Głogowie
Wyłonienie a tym samym rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia
2019r. a rozdanie nagród będzie miało miejsce 5 kwietnia 2019r. o godz.
13. 00 w sali 105 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie.
Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i
w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i
nazwiska uczestnika.

VII. Kontakt:
Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie
internetowej ZSP (www.zszglogow.pl) oraz profilu nauczycielskim Pani
Magdaleny Tojzy i Ewy Jaworskiej na Facebooku.
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