REGULAMIN
I KONKURSU WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KIELCACH

Miejsce konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury w Kielacach ul. Kozi a 10a
Organizatorzy konkursu: Nauczyciele Klubu Kreatywnego Rozwoju: Luiza Sornat, Jolanta Gajek

Cele:
1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii, jej historii, kultury i tradycji oraz życia
codziennego mieszkaoców.
2. Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego.
3. Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru
językowego.
4. Kształtowanie tolerancji i szacunku do dziedzictwa kulturowego innych narodów.
5. Integracja środowiska oraz propagowanie ideii zdrowej rywalizacji między uczniami
Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach.
6. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą kulturową na temat Wielkiej Brytanii.

Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach.
2. Karty zgłoszeo można pobrad u organizatorów konkursu oraz w sekretariacie placówki.
3. Przedmiotem oceny konkursowej będą wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie wiedzy
kulturowej o Wielkiej Brytanii, tradycji i zwyczajów jej mieszkaoców, najistotniejszych
wydarzeo historycznych i elementów geografii.
4. Sprawdzenia testów konkursu dokona powołana przez organizatora komisja.
5. Zgłoszenia do konkursu należy dostarcczyd do dnia 3 stycznia 2014 roku. W tym celu należy
wypełnid kartę zgłoszeniową i dostarczyd do organizatorów konkursu bądź sekretariatu
Młodzieżowego Domu Kultury.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs odbędzie się 16 stycznia 2014 w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach w Galerii
Ślad (parter) oraz sali nr 106 (I piętro) o godzinie 16.00.
2. Każdy z uczestników zgloszony do konkursu zostanie odpowiednio przydzielony do sali.
3. Konkurs będzie trwał 60 minut.
4.

Zagadnienia konkursowe oraz materiał z zakresu z którego będzię obowiązywał konkurs
można odebrad u organizatorów konkursu bądź pobrad go na stronie Młodzieżowego Domu
Kultury. www.mdkkielce.pl

5. Konkurs będzie odbywał się w formie testu zawierającego pytania zamknięte (na
dobieranie, wielokrotnego wyboru, prawda czy fałsz) oraz pytania otwarte (krótkie
odpowiedzi, rozszerzone odpowiedzi, pytania z luką).
6. Praca nie może byd pisana ołówkiem.
7. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeo otrzymuje punkty według wcześniej ustalonej skali.
8. Zwycięzcą konkursu jest uczeo, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
9. Uczniowe z największą ilością punktów uhonorowani zostaną dyplomem, nagrodą rzeczową
ufundowaną przez Dyrekcję Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach oraz listem
gratulacyjnym.
10. Wyniki najlepszych uczniów zostaną umieszczone w gablotce przy sali nr 203 do
powszechnego wglądu.
11. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 23 stycznia 2014 o godzinie 16.00 w
Galerii Ślad.

