BRIDGING THE CULTURES

Szanowni Nauczyciele Języka Angielskiego!

Już po raz dziewiąty zapraszamy Państwa uczniów do uczestnictwa w quizie
wiedzy o kulturze krajów anglosaskich. W dzisiejszych, szybko zmieniających się
czasach, znajomość języka jest niezbędnym elementem życia we współczesnym
świecie. Równie ważna jest znajomość kultur, gdyż w procesie globalizacji świat staje
się ‘’wioską’’, w której narody są sąsiadami. Aby pobudzić i uaktywnić uczniów do
nauki języka angielskiego oraz budować ich wiedzę o kulturze krajów anglosaskich
chcielibyśmy zaprosić do konkursu kulturoznawczego. Duch olimpijskiej rywalizacji
stanie się sposobem do podnoszenia językowych umiejętności i kompetencji
kulturowej Waszych uczniów.
Konkurs kulturowy odbędzie się 14 marca 2017r. o godz. 10.00 w auli SLO.
Zgłoszenia przyjmowane są do 06.03.2017r. Każdą szkołę reprezentuje drużyna
złożona z 2 uczniów. Drużyny biorą udział w quizie przypominającym popularny
turniej telewizyjny Va Banque.
Obiecujemy znakomitą zabawę, poczęstunek dla uczestników i atrakcyjne nagrody.

I. Cele konkursu.
Zamierzeniem organizatorów konkursu jest wyłonić uczniów, którzy interesują się
kulturą „na co dzień’’ a nie tylko dla konkursu (stąd krótki termin przygotowania).
Konkurs odbędzie się na 2 poziomach: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym tak,
aby wyrównać szanse uczniów. Cele ogólne:
1. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów.
2. Pogłębianie wiedzy o kulturze krajów anglosaskich.
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II. Zasady konkursu.
1. Każda szkoła reprezentowana jest przez dwuosobową drużynę i zmaga się
w turnieju Va Banque.
2. Drużyny biorą udział w konkursie dotyczącym 4 krajów anglosaskich:


Wielkiej Brytanii;



USA;



Australii;



Kanady.

III. Zasady turnieju Va Banque.
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1. Każda z drużyn wybiera lidera, który będzie odpowiadał w jej imieniu
na pytania.
2. Pytania dotyczą 5 dziedzin kultury 4 krajów anglosaskich: życia, historii,
geografii, znanych osób i świąt.
3. Drużyna wybiera kategorię i wartość punktów za jaką chce odpowiadać
np. „Geography for 100 points’’.
4. Drużyny odpowiadają na pytania w kolejności.
5. Lider udziela odpowiedzi pełnym zdaniem i tylko w języku angielskim.
6. Uczniowie mogą się konsultować w drużynie przez 30 sekund.
7. Jeśli odpowiedź jest poprawna, drużyna zdobywa tę liczbę punktów.
8. Drużyna może zdobyć dodatkowe punkty, jeśli z odpowie na pytanie przejęte
od przeciwników.
9. Każda drużyna tylko raz ma możliwość odpowiedzi na każde pytanie.
10. Zwycięzcą zostaje drużyna z największą ilością punktów.
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IV. Nagrody.
1. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
2. Członkowie drużyn, które zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają atrakcyjne
nagrody w postaci wydawnictw anglojęzycznych.

Wysiłek pozostałych

uczestników zostanie również doceniony.
3. Prosimy o docenienie wysiłków uczniów w przygotowania konkursowe oceną
z języka angielskiego za aktywność.

V. Literatura.
1. J. Jedzok, British & American Holidays
2. United Kingom at Glance
3. Ch. Linolop, Australia and New Zealand
4. A. Boxter, The USA
5. J. Escot, New York
6. J. Escot, London
7. T. Vicary, Ireland
8. T. Vicary, Kings and Queens of Britain
9. S. Flinders, Scotland
10. J. Escot, England
11. Oxford Guide to British and American Culture
12. słowniki internetowe
Nauczycieli, którzy chcieliby wziąć udział w tworzeniu pytań konkursowych, proszę o
przysłanie swoich propozycji na adres Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
ul. B.Prusa 4, 59-300 Lubin lub na adres mailowy renatazwarycz@wp.pl. Autor
najciekawszych pytań zostanie wyróżniony i nagrodzony. Zgłoszenia przyjmuje
sekretariat SLO tel. 76/842176
Nauczyciele, którzy chcieliby otrzymać pytania z poprzednich konkursów
w celu wykorzystania do eliminacji szkolnych lub jako materiały dla uczniów
przygotowujących się do konkursu, proszeni są o zgłoszenie zapotrzebowania
drogą mailową.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Szkoła…………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………….…….……………
Tel. ……………..…

Lp.

Uczestnicy

Klasa

Nauczyciel prowadzący

1.
2.
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