REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWO - CZYTELNICZEGO
„In Kahoots with Harry Potter”
(W zmowie z Harry Potterem)
Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie

„In Kahoots with Harry Potter”
Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
wspomagane przez Księgozbiór PODN w Wodzisławiu Śląskim
Tematem konkursu jest seria książek o Harrym Potterze autorstwa brytyjskiej
pisarki J.K. Rowling. Uczestnicy będą mieli okazję wykazać się znajomością przygód
Harrego Pottera i biegłością w języku angielskim. Odpowiedzi na pytania udzielane
będą za pomocą aplikacji Kahoot.

Cele konkursu:
• upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej
• wpajanie zasad rywalizacji w duchu „fair-play” z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
• zachęcenie młodzieży i nauczycieli do stosowania TIK w edukacji
• integracja międzyszkolna podczas wspólnej zabawy
• promowanie kreatywności młodzieży (pomysłodawczynią i autorką serii
testów multimedialnych jest uczennica klasy pierwszej naszego LO)

Termin konkursu: 25 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy
Zgłoszenia do 15 kwietnia lub do wyczerpania miejsc (w związku z ograniczeniami
sprzętowymi w konkursie może wziąć udział tylko 15 osób)

Zasady i forma przeprowadzenia konkursu:
Do udziału zapraszamy uczniów gimnazjów.
Szkoła zainteresowana udziałem w konkursie prowadzi wewnętrzne
eliminacje w dowolnej formie organizowane przez nauczycieli
w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wyłania swojego przedstawiciela.
Organizatorzy przewidują możliwość dopuszczenia do udziału w konkursie
większej liczby uczniów danej szkoły w sytuacji, gdy liczba zgłoszeń będzie
nieadekwatna do skali i rangi przedsięwzięcia.
Konkurs będzie miał formę serii testów o stopniowalnym poziomie
trudności z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Zawodnicy z największą
ilością punktów przechodzą do kolejnego etapu. Pod uwagę brana będzie
wiedza o serii „Harry Potter” oraz szybkość udzielania odpowiedzi. Tym
sposobem wypunktowane zostaną również receptywne umiejętności
językowe uczniów. Konkurs nie ma na celu oceny umiejętności
produktywnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z aplikacją Kahoot przed
przystąpieniem do właściwego konkursu. Podczas konkursu organizator
zapewnia uczestnikom tablety z systemem Android.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi tego samego dnia.
Komisja wyłania trzech laureatów. Laureaci zostaną nagrodzeni
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają dyplomy.
Uczestników należy zgłaszać do 15 kwietnia 2016r. na adres:
abs.mirka@gmail.com /proszę wypełnić załączoną kartę ucznia/
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają:
1. Mirosława Dyka-Płonka. Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
abs.mirka@gmail.com
2. Beata Elsner. PODN w Wodzisławiu Śl. 32 793210 lub 503164949
belsner@podn.wodzislaw.pl

KARTA UCZESTNIKA
1

Nazwisko ucznia:

2

Imię ucznia:

3

Klasa:
Pełna nazwa szkoły:

4

Adres szkoły:
5

6

Powiat:

7

Gmina:

8

Nr tel. szkoły:

9

e-mail:

10

Imię i nazwisko osoby przygoto
wującej ucznia do konkursu

data

podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka
na stronach internetowych organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

data

podpis rodzica/prawnego opiekuna

