VII Powiatowy Konkurs Recytatorski

o tematyce wojennej, obozowej i patriotycznej
Organizatorzy:
1. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
2. Muzeum Stutthof w Sztutowie
Cele Konkursu:

krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
2) przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;
3) ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat
utworów poetyckich;
4) zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku poezji i prozy
obozowej, wojennej i patriotycznej;
1)

Warunki uczestnictwa:

1. uczestnicy Konkursu podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
1) uczniowie szkół podstawowych z klas 4–6;
2) gimnazjaliści;
3) szkoły ponadgimnazjalne.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół z Powiatu Nowodworskiego.
3. Nadesłanie drogą e-mailową (szkola@zs1ndg.internetdsl.pl ) zgłoszenia szkoły
i
zakwalifikowanych
uczniów
do
drugiego
etapu
konkursu.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.zs1ndg.edu.pl
4. Przeprowadzenie przez szkołę pierwszego etapu szkolnego i wybranie do 5 uczestników
z każdej kategorii wiekowej do etapu drugiego międzyszkolnego.
5. Przygotowanie przez uczniów jednego, dowolnie wybranego utworu z poezji lub prozy o
tematyce wojennej, obozowej i/lub patriotycznej.
6. Podczas finału uczestnik będzie musiał zaprezentować dwa utwory.

Przebieg Konkursu:

1. Powiatowy Konkurs Recytatorski składa się z trzech etapów:
1) eliminacji szkolnych, mających wyłonić do 5 uczestników etapu drugiego;
2) etapu drugiego międzszkolnego;
3) finału, mającego wyłonić zwycięzców.
2. Przeprowadzenia eliminacji szkolnych dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
Etap drugi i finał realizowany będzie przez organizatorów;
3. Kryteria oceny:
1) dobór i rozumienie tekstu,
2) zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,
3) poprawność i ekspresja wypowiedzi,

umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością,
5) dykcja oraz opanowanie tekstu.
Forma
przesłuchań
podczas
etapu
drugiego
i
finałowego:
Występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą wobec
publiczności, czyli uczniów i nauczycieli innych szkół.
Do finału może zostać zakwalifikowanych:
1) szkoły podstawowe (kl. IV – VI) – do 20 uczniów
2) gimnazja - 30 uczniów
3) szkoły ponadgimnazjalne – do 10 uczniów
Kalendarium:
1) Do dn. 01. 04. 2016r. -zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu
Konkursu (szkola@zs1ndg.internetdsl.pl) lub fax 55 247 20 21;
2) 05. 04. 2016r r. (wtorek) w godz. od 10.00 do 12.00 - przesłuchania
uczestników drugiego etapu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze
Gdańskim ul. 3 Maja 3;
3) 28. 04. 2016 r. (czwartek) godz. 10:00 - przesłuchania finalistów w
Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim
4) 09. 05. 2016r. godz. 11:00 (poniedziałek)- recytacja utworów przez
zwycięzców podczas uroczystości w Muzeum Stutthof w Sztutowie;
Uczestników oceniać będą komisje, powołane przez organizatorów dla poszczególnych
kategorii wiekowych. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
4)

4.
5.

6.

7.

Nagrody:
1)
2)
3)
4)
5)

dla uczestników eliminacji szkolnych nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do
Konkursu;
dla zwycięzców etapu międzyszkolnego przewidziane są dyplomy;
dla zwycięzców finału przewidywane są nagrody rzeczowe;
wszystkim uczestnikom finału zostaną wręczone dyplomy;
nauczyciele przygotowujący dzieci i młodzież do występów mogą otrzymać
zaświadczenia;

Uwaga!

Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników i
osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.
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