Regulamin
III
konkursu
języka
angielskiego
zawodowego
„Masters of Professional English”
I. Organizatorzy
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Skład Komisji Konkursowej:

Ewa

Jaworska

– nauczyciel języka angielskiego (ZSP)
ewa.jaworska@poczta.onet.pl
Magdalena Tojza – nauczyciel języka angielskiego (ZSP)
magdatojza@gmail.com
Anna Akielaszek- Witczak – kierownik Studium Języków Obcych
(PWSZ)
a.akielaszek@pwsz.glogow.pl

Inez Bryczkowska -

nauczyciel informatyki (ZSP)

II. Uczestnicy
I kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym w Głogowie:
 Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie – Technikum nr 3(profil:
technik mechanik, elektryk, informatyk i mechatronik)
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 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie –
Technikum nr 2 (technik usług fryzjerskich, organizacji reklamy i
obsługi turystycznej, technik fotografii i multimediów)
 Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum nr 4 (technik ekonomista,
technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz
technik hotelarstwa)
 Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych – Technikum nr 5
(technik pojazdów samochodowych, budownictwa, urządzeń i
systemów energii odnawialnej, technik spedytor)
 Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego – Technikum nr 1 (technik
automatyk,
technik
elektronik,
teleinformatyk,
górnictwa
podziemnego oraz technik hutnik i wiertnik)
 Zespół Szkół Rolniczych – Technikum nr 6 (technik geodeta,
architektury krajobrazu, technik weterynarii i technik leśnik)

Kategoria II: studenci PWSZ

III. Cele konkursu
 Propagowanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego
zawodowego
 Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce
języka obcego
 Popularyzacja kierunków o profilu technicznym
 Nawiązanie współpracy między szkołami o profilu technicznym
 Nawiązanie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w
Głogowie
 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników
 Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
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III. Warunki uczestnictwa:

 Przygotowanie w drużynach dwuosobowych dialogu
zawodowego w formie video (scenka sytuacyjna np. wizyta w
warsztacie samochodowym, agencji reklamowej, banku)
przedstawiającego specyfikę zawodu i słownictwa angielskiego
zawodowego (termin do 31 marca 2019r.)
 Przedmiotem konkursu jest dialog zawodowy trwający 3-5
minut i przedstawiający minimum 10-15 słówek angielskich
związanych z danym profilem zawodowym
 Prace konkursową należy zapisać w formacie .avi, .mpeg,
.mp4, .mpe, .vcd, .dvd, .mov, .wmv lub .rmvb i przesłać w
wersji elektronicznej.
 Każda szkoła może zgłosić nieograniczoną ilość filmów
 Każda szkoła wyznacza koordynatora konkursu (nauczyciela
języka angielskiego), który sprawuje opiekę nad uczestnikami
konkursu w danej szkole
 Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich,
przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami
obyczajowymi.
 Praca konkursowa nie może być odtwórcza lub nosić znamion
plagiatu. Film edukacyjny
powinien być oryginalnym
pomysłem autorów.
 Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem,
że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i
majątkowych filmu edukacyjnego.


Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i
nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych, z
podaniem imienia i nazwiska autora oraz miejscowości
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zamieszkania,
w
celach
promocyjno-marketingowych,
stosownie do potrzeb organizatora.
 W jury etapu zasiadają organizatorzy konkursu oraz nauczyciel
informatyki.

IV. Kryteria oceniania
W filmie edukacyjnym będzie oceniany przede wszystkim pomysł i jego
realizacja. Kryteriami oceny prac konkursowych będzie zgodność z
tematem, czytelność przekazu, oryginalność i pomysłowość.

V. Nagrody
Nagrodami dla autorów najlepszych filmów edukacyjnych w kategorii
szkoły ponadgimnazjalne oraz studenci PWSZ są nagrody rzeczowe
ufundowane przez wydawnictwa językowe, Radę Rodziców przy ZSP w
Głogowie, Starostwo Powiatowe oraz sponsorów.

VI. Założenia programowo-organizacyjne
Karty uczestników oraz załączone prace w wersji elektronicznej należy
przesłać do 31 marca 2019r. w formie elektronicznej na adres
magdatojza@gmail.com.
Wyłonienie laureatów najlepszego filmu oraz rozdanie nagród odbędzie się
w sali 105 Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie dnia 05 kwietnia
2019r.
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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) w zakładce konkursy języka
angielskiego .
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres mailowy
magdatojza@gmail.com lub kontaktować się z organizatorami przez FB.
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Załącznik do regulaminu
Konkurs „Masters of Professional English”
Karta zgłoszenia
1. Tytuł scenki sytuacyjnej

2. Pseudonimy autorów

3. Imiona i nazwisko autorów

4. Kontakt (autorzy)

5. Imię i nazwisko koordynatora szkolnego

6. Kontakt (koordynator szkolny)
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7. Profil zawodowy

8. Pełna nazwa szkoły

Oświadczam, że:
1) dysponuję pełnią praw autorskich do pracy konkursowej zgłaszanejna konkurs
„Masters of Professional English,”
2) posiadam zgodę, każdej osoby występującej w filmie na publikację filmu na polach
eksploatacji związanych z wyświetlaniem filmu oraz jego powielaniem na nośnikach
cyfrowych,
3) zapoznałem/am się i akceptuję warunki regulaminu konkursu „Masters of
Professional English, ”
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji
konkursu i jego promocji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (j.t.Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.)

…………………………………………………………
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(data i czytelny podpis autorów pracy)
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