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I. Organizatorzy  

 Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur 

 II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie 

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu  

 

II. Honorowy Patronat  

 Delegat Regionów Walonii – Brukseli w Warszawie – Ambasada Belgii 

 

III. Adresaci 
Gimnazjaliści uczący się języka francuskiego w Klasach Frankofońskich na Śląsku. 

 
IV. Cele konkursu 

 rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą regionów Europy w zakresie literatury, 

sztuki, historii, geografii oraz integracji europejskiej,  

 budowanie mostów pomiędzy regionami partnerskimi Śląska  - Walonią i Brukselą 

oraz promocja języka francuskiego i Belgii frankofońskiej na Śląsku, 

 doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz rozwijanie kompetencji 

informatycznych młodzieży, 

 kształtowanie podstaw tolerancji i otwartości na inne kultury. 

 

V. Kalendarium konkursu 

 Do 22 marca 2016 r. zgłoszenie wytypowanych zespołów na adres ELC  

 13 kwietnia 2016 o godz. 10.00 – finał konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym        
im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Plac Wolności 7B 
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VI. Etapy konkursu - etap szkolny - przeprowadzany w KFS przez nauczyciela języka 

francuskiego, który wyłania zespół 2 reprezentantów szkoły i przesyła kartę 

zgłoszenia do 22 marca 2016 r. na adres ELC europajezykow@gmail.com 

 

2 etap - Finał konkursu, który odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. o 10.00 w  II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Plac Wolności 7B. 

 

VII. Zakres tematyczny konkursu w języku francuskim i polskim obejmuje zagadnienia 

dotyczące geografii, historii, kultury, sztuki, piosenki, kuchni oraz sytuacji 

współczesnej Belgii ze szczególnym uwzględnieniem regionów Walonii  - Brukseli 

(poziom gimnazjum).   

- Jedna z konkurencji konkursu obejmuje krótką rozmowę z lektorką języka 

francuskiego na temat kuchni, komiksów lub miast i zabytków Belgii frankofońskiej 

po francusku.  

- Na konkurs uczniowie przygotowują krótką prezentację o autorze wybranego 

komiksu belgijskiego (5 slajdów) w języku francuskim oraz przebierają się za 2 

wybrane przez siebie postaci. Forma tej prezentacji jest dowolna, a jury weźmie pod 

uwagę zawartość merytoryczną prezentacji i kreatywne podejście do sposobu 

przedstawienia komiksowych postaci.  

 

VIII. Komisja konkursowa 

W skład jury wchodzą: nauczyciel języka francuskiego, lektorka języka francuskiego 
WBI dla Klas Frankofońskich na Śląsku Odile Bayot, nauczyciel geografii oraz 
koordynatorka projektu KFS. 
 

IX. Informacje dodatkowe 
 

1. Językiem konkursu jest  język francuski. Jedno pytanie konkursowe, w formie karty 

pracy, dotyczące wiadomości ogólnych z zakresu geografii Belgii jest przygotowane          

w języku polskim. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu. 

3. Uczestnicy konkursu otrzymają wartościowe nagrody ufundowane przez 

Przedstawicielstwo Walonii-Brukseli w Warszawie oraz Polskie Stowarzyszenie – 

Europa Języków i Kultur. 

4. Uczestnicy finału wyrażają zgodę na opublikowanie rezultatów oraz zdjęć                  

z przebiegu konkursu i uroczystości wręczania nagród. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie  ELC www.frankofonia.pl 

6. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu. 

7. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres : europajezykow@gmail.com 

8. Karta zgłoszenia (w załączniku). 

 
 

mailto:europajezykow@gmail.com
http://www.frankofonia.pl/
mailto:europajezykow@gmail.com
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KARTA ZGŁOSZENIA  

Nazwa szkoły (lub pieczątka) 

 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Adres: miejscowość (wraz z kodem)  

………….…................................................................................................................................. 

ulica ............................................................................................................................................ 

tel./e-mail/www ...................................................................................................................... 

Imię i nazwisko uczniów, klasa, e-mail, telefon kontaktowy  

 

1)……………………………………………………………………………………………..… 

 

2)……………………………………………………………………………………………..… 

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna 

………………………................................................................................................................. 

Adres e-mail nauczyciela i telefon kontaktowy 

……………………………………….....……………………………………………………… 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły 

…………………….................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i prac na stronach internetowych 

Podpisy uczestników konkursu: 

         ………………………………………            ………………………………….. 

 

………………………………………………..      …………………………………………… 

Podpis nauczyciela języka francuskiego                      Podpis dyrektora szkoły 


