KONKURS NA PRZEDSTAWIENIE TEATRZYKU KAMISHIBAI
inspirowanego lekturą tekstu typu „Leichte Lektüre”
ze zbiorów Medioteki Języka Niemieckiego | Biblioteki Niemieckiej
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
dla młodzieży szkół gimnazjalnych uczącej się języka niemieckiego na terenie
województwa zachodniopomorskiego w roku 2015

Regulamin konkursu
I. Cele konkursu:






zachęcenie młodzieży do samodzielnego czytania tekstów w języku niemieckim,
niezależnie od poziomu znajomości języka;
kształtowanie postawy samodzielności w rozszerzaniu kompetencji językowych
uczniów;
przybliżenie młodzieży aktualnego obrazu Niemiec;
doskonalenie pracy w grupie, umiejętności organizacyjnych;
rozbudzanie kreatywności młodzieży.

II. Organizatorzy:


Medioteka Języka Niemieckiego | Biblioteka Niemiecka w Książnicy Pomorskiej w
Szczecinie

III. Partnerzy:


Goethe-Institut w Warszawie



Książnica Pomorska w Szczecinie

IV. Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół gimnazjalnych uczący się języka niemieckiego w Szczecinie oraz na
terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2015, w tym również uczniowie
uczący się języka niemieckiego poza szkołą.

V. Zasady konkursu:
a. Praca konkursowa:


praca powinna nawiązywać do treści wybranej lektury ze zbiorów Medioteki
Języka Niemieckiego | Biblioteki Niemieckiej i być podpisana tytułem
ilustrowanej lektury;



forma pracy: przedstawienie z wykorzystaniem teatrzyku KAMISHIBAI,
wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w broszurce informacyjnej dostępnej
pod adresem internetowym:
www.goethe.de/ins/pl/war/pro/sprache/kamishibai_broszurka.pdf;



praca konkursowa powinna być wykonana w zespole liczącym 2-4 osób;



przedstawienie powinno być oparte na zestawie ilustracji do lektury (nie mniej
niż 5 i nie więcej niż 8 obrazków), które powinny być wykonane techniką zgodną
z instrukcją podaną w broszurze dostępnej pod adresem internetowym:
www.goethe.de/ins/pl/war/pro/sprache/kamishibai_broszurka.pdf ;



przedstawienie Kamishibai należy sfilmować, a nagranie zapisać na płycie DVD
lub nośniku USB i dostarczyć do organizatora konkursu – wraz z wykonanymi
ilustracjami;



Nagranie filmowe oraz wykonane ilustracje należy dostarczyć do Medioteki
Języka Niemieckiego | Biblioteki Niemieckiej w Książnicy Pomorskiej w
Szczecinie; osobiście lub przesłać na adres: Medioteka Języka Niemieckiego |
Biblioteka Niemiecka, Książnica Pomorska, 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15-16.
Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.



praca powinna powstać specjalnie na ten konkurs i nie może być wykorzystana w
żadnym innym konkursie.

b. Kryteria oceny prac:
 zastosowanie zasad wykonania ilustracji do teatrzyku Kamishibai opisanych w
broszurce dostępnej pod adresem internetowym:
www.goethe.de/ins/pl/war/pro/sprache/kamishibai_broszurka.pdf
 zastosowanie reguł przedstawienia Kamishibai opisanych w broszurce dostępnej
pod adresem internetowym:
www.goethe.de/ins/pl/war/pro/sprache/kamishibai_broszurka.pdf
 wyraz artystyczny teatrzyku, oryginalność realizacji;
 poprawność językowa;
 także jakość dźwięku i obrazu na nagraniu.

c. Terminarz konkursu:


Termin składania sfilmowanych przedstawień oraz ilustracji plastycznych
do 27.03.2015;



Eliminacje etapu wstępnego: do 2.04.2015
Komisja konkursowa wyłoni 5 najlepszych prac i niezwłocznie powiadomi grupy,
które zakwalifikowały się do etapu finałowego, o terminie przesłuchania
finałowego;



Eliminacje etapu finałowego: do 17.04.2015 (termin dostosowany do
możliwości grup finałowych)
Przesłuchania grup wyłonionych w eliminacjach etapu wstępnego odbędą się w
Mediotece Języka Niemieckiego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (Szczecin, ul.
Podgórna 15-16, budynek III, wejście C). Komisja konkursowa obejrzy | wysłucha
przedstawienia Kamishibai „na żywo” i wyłoni laureatów.

d. Warunki uczestnictwa:
 Nauczyciel/e/ki/ i szkoły mogą zgłosić dowolną liczbę zespołów konkursowych;
 złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem, a nie nazwiskami
uczniów; należy dołączyć do nich zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym
hasłem i zawierającą następujące dane:
a. hasło użyte do podpisu pracy,
b. imiona i nazwiska autorów pracy, ich numery klas
c. nazwę i adres szkoły (pocztowy i elektroniczny),
d. imię i nazwisko nauczyciela | opiekuna pracy konkursowej,
e. oświadczenia ucznia i rodzica
f. oświadczenia nauczyciela | opiekuna pracy konkursowej.
 nie będą przyjmowane prace nieszyfrowane, bez
identyfikującej z wyżej wymienionymi informacjami.

załączonej

koperty

e. Skład komisji konkursowej:
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Książnicy Pomorskiej w
Szczecinie (kierowniczka Medioteki Języka Niemieckiego | Biblioteki Niemieckiej oraz
artysta plastyk), Goethe-Institut oraz nauczycieli języka niemieckiego.
f. Nagrody:
Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami. Wręczenie nagród i
dyplomów odbędzie się w dniu przeprowadzenia etapu finałowego.

VI. Uwagi końcowe:


organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi
na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji;



wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie proszeni są o podpisanie i załączenie
oświadczenia na temat przetwarzania danych osobowych (punkt „Warunki
uczestnictwa”);



formularze oświadczeń dot. danych osobowych ucznia oraz nauczyciela |
opiekuna pracy konkursowej
wysyłamy jako załącznik do niniejszego
regulaminu;



lektury z zakresu „Leichte Lektüren” można wypożyczyć w Mediotece Języka
Niemieckiego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (Szczecin, ul. Podgórna 1516) w godzinach otwarcia Medioteki | Biblioteki. Możliwe jest również
wypożyczenie międzybiblioteczne (kontakt: WMBP@ksiaznica.szczecin.pl , Tel.
+91 48 19 140;



wszelkich informacji o konkursie udziela kierowniczka Medioteki Języka
Niemieckiego
|
Biblioteki
Niemieckiej,
Barbara
Sztark,
kontakt:
b.sztark@ksiaznica.szczecin.pl , Tel. +91 48 19 221
Organizatorzy konkursu dziękują z góry wszystkim uczestnikom
i ich nauczycielom za udział w konkursie!

W imieniu organizatorów:
Barbara Sztark,
koordynatorka konkursu,
Medioteka Języka Niemieckiego
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Ewa Dorota Ostaszewska,
koordynatorka projektu,
Goethe-Institut w Warszawie

