
Regulamin międzyszkolnych konkursów wiedzy i plastycznego: 

„Czy znasz regiony Francji?”
Organizatorem konkursów jest 

Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi.

Patronat nad konkursem obejmują:  pan Denis Gérard - ekspert  pedagogiczny przy Ambasadzie
Francji  oraz koordynator  projektu edukacyjno-kulturalnego „Łódzkie bardziej francuskie” oraz pan
Włodzimierz Glamaciński – doradca metodyczny języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego w
Łódzkim  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  i  Kształcenia  Praktycznego,  a  także  dyrektor  ds.
dydaktyki ośrodka Alliance Française w Łodzi.

Konkursy są adresowane do uczniów szkół podstawowych. Uczniowie biorący udział w konkursach
nie mają obowiązku  wykazywać się znajomością języka francuskiego.

Celem konkursów jest  popularyzacja wiedzy o Francji, poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji
europejskiej oraz zachęcanie uczniów do nauki języka francuskiego.

Konkursy odbywają się w dwóch niezależnych kategoriach:
- konkurs plastyczny
- konkurs wiedzy o regionach Francji.

Konkurs plastyczny:      „  Czy znasz regiony Francji?”

Przedmiotem konkursu  jest  przedstawienie  regionów Francji  za  pomocą  prac  plastycznych.  Prace
mogą być wykonywane dowolną techniką (dopuszcza się prace przestrzenne), a ich wielkość nie może
przekraczać formatu A3. Do konkursu można nadsyłać prace zbiorowe.

Komisja przydzielając nagrody i wyróżnienia w tej kategorii oceniać będzie:
- oryginalność pomysłu;
- wartość artystyczną;
- stopień trudności.

Prosimy o nadsyłanie prac uczniów wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi najpóźniej  do
20 lutego 2015 r. na adres: Publiczne Gimnazjum nr 22 ul. Kusocińskiego 100, 94-054 Łódź ( lub
dostarczenie ich do sekretariatu szkoły).



Konkurs wiedzy:        „Czy znasz regiony Francji?”

- międzyszkolny konkurs wiedzy regionach Francji odbywa się w dniu  19  lutego 2015 r. o godzinie 
10.00 na terenie Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi;
- przedmiotem konkursu jest rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę na temat regionów Francji;
- test jest przygotowany w języku polskim;
- w kwestionariuszu mogą znaleźć się pytania otwarte, testy wyboru oraz test na przyporządkowanie
(w tym umiejętność rozpoznania najbardziej charakterystycznych zabytków architektury i elementów
krajobrazu na zdjęciach);
-  zakres  tematyczny  obejmuje  podział  administracyjny  Francji,  położenie  i  warunki  geograficzne
regionów, walory turystyczne, specjalności i zwyczaje poszczególnych regionów;
- czas trwania eliminacji pisemnych konkursu 60 minut.

Prosimy o nadsyłanie kart zgłoszeniowych uczestników najpóźniej do 16 lutego 2015 r. faksem pod
numer  42  689  92  40  lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej:  beatapatora@poczta.fm  lub
alzagi@forweb.pl

Zalecana bibliografia:
1.Strony internetowe:
www.e-francja.eu/przewodnik.php
www.francjaonline.net;
www.wakacjezprzewodnikiem.pl/europa/francja-przewodnik.html;
www.travelplanet.pl/przewodnik/francja/
www.france.org.pl/
http://wikitravel.org/pl/Francja

2. Przewodniki tradycyjne:
Francja autor Barry Tomalin;
Kolory Świata. Francja - praca zbiorowa wydawnictwo Pascal
Francja. Przewodnik dla dzieci autorzy Łukasz Dębski, Anna Kaszuba-Dębska.

Wyniki  konkursów zostaną  opublikowane  na  stronie  Publicznego  Gimnazjum  nr  22  w  Łodzi:
http://gim22lodz.home.pl/  Nagrodzeni  i  wyróżnieni  uczestnicy zostaną powiadomieni  o  wynikach
konkursów również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej w terminie do 6 marca
2015 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Publicznym Gimnazjum nr 22 w Łodzi w dniu 12
marca 2015 r.  o godzinie 11.00 w ramach obchodów Dni Kultury Frankofońskiej. 
Dla  wszystkich  nagrodzonych  i  wyróżnionych  uczniów będą  zorganizowane  krótkie  warsztaty,  w
czasie  których  uczestnicy będą mogli  wykazać  się  swoją  wiedzą na  temat  regionów Francji  oraz
zdobyć dodatkowe nagrody.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi: Mgr Anna Stelmasiak

Organizatorki konkursu: Beata Patora i Aleksandra Zagner
W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 42 686 49 61
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: beatapatora@poczta.fm lub alzagi@forweb.pl

mailto:alzagi@forweb.pl
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Karta uczestnika

Nazwa konkursu....................................................................................................

Imię i nazwisko ucznia...........................................................................................

Nazwa szkoły.........................................................................................................

Klasa........................................................................................................................

Adres szkoły...........................................................................................................

Telefon / faks szkoły...............................................................................................

e-mail szkoły..........................................................................................................

Tytuł pracy plastycznej............................................................................................

Nauczyciel przygotowujący………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Czy znasz regiony Francji”, 
wykorzystywania danych osobowych dziecka przez Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi dla celów 
dokumentowania przebiegu konkursu, a także na publikowanie wyników, prac plastycznych, oraz 
wizerunku dziecka na stronie internetowej gimnazjum, podczas wernisaży w Publicznym Gimnazjum 
nr 22 oraz Łódzkim Domu Kultury w ramach obchodów Dni Kultury Frankofońskiej.

Podpis rodzica/ opiekuna………………………………………………………..


