Językowe zmagania piątoklasistów
Uczniowie klas V z gminy Miejska Górka i z gminy Krobia od roku szkolnego 2012/2013
mają możliwość wykazania się swoją wiedzą językową oraz znajomością kultury i geografii
Wielkiej Brytanii w Międzygminnym Konkursie Języka Angielskiego, nad którym patronat
honorowy obejmują Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak i Burmistrz Krobi Sebastian
Czwojda.
W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce przed 2012 rokiem
organizowany był gminny konkurs języka angielskiego, aby ukazać, jak ważna i przydatna
jest znajomość języka angielskiego. Nauczyciele pragnęli wyjść naprzeciw oczekiwaniom
uczniów, którzy byli zainteresowani udziałem w konkursie, jednak oferowane konkursy
zewnętrzne były najczęściej płatne. Konkurs gminny co roku cieszył się olbrzymim
zainteresowaniem wśród uczniów oraz ich nauczycieli, co przyczyniło się do poszerzenia
zasięgu konkursu. Organizatorzy zdecydowali się na konkurs o szczeblu międzygminnym, w
związku z czym podjęli współpracę z nauczycielem z Zespołu Szkół w Gostkowie (gmina
Krobia).
Cele konkursu:
•
budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim;
•
doskonalenie umiejętności językowych;
•
budzenie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych;
•
stymulowanie aktywności poznawczej i pracy samodzielnej ucznia;
•
tworzenie możliwości wykazywania się i sprawdzenia swoich umiejętności
językowych.
Przed zgłoszeniem uczestników, nauczyciele danej szkoły przeprowadzają eliminacje
szkolne, które mają na celu wyłonić troje uczniów reprezentujących szkołę w finale. Test
eliminacji jest taki sam dla wszystkich szkół. Finał odbywa się w drugiej połowie maja.
Finaliści przystępują do pisania testu, który składa się z następujących części:
•
słownictwo;
•
gramatyka;
•
wiedza o Wielkiej Brytanii.
Szczegółowe zagadnienia zostają przesłane na adresy szkół razem z regulaminem.
Po upływie czasu przeznaczonego na konkurs, uczniowie udają się na poczęstunek.
W międzyczasie nauczyciele sprawdzają zakodowane testy. Po sprawdzeniu wszystkich prac
zostają wypisywane dyplomy.
W celu zachęcenia uczniów do poszerzania swoich zainteresowań językowych każdy
uczestnik otrzymuje nagrodę.
Rady i wskazówki:
1) Test konkursowy został przygotowany przez nauczyciela spoza terenu gmin objętych
konkursem.
2) Finał konkursu został sfinansowany ze środków Rady Rodziców przez Burmistrza
Miejskiej Górki oraz Burmistrza Krobi. Należy jednak odpowiednio wcześnie
poinformować Dyrektorów Szkół o planach organizacji takiego przedsięwzięcia, które
wiąże się z dużym nakładem finansowym.
Rezultaty konkursu:
•
zainteresowanie uczniów językiem obcym;
•
rosnące zainteresowanie konkursem;
•
coraz większy poziom wiedzy uczestników;
•
rozwijanie przez nauczycieli umiejętności organizatorskich.
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