REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO
NIEMIECKOJĘZYCZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Warmii i Mazur
ul. Kopernika 13/4
10-510 Olsztyn
Tel.: +48 89 523 56 80
e-mail: biuro@zsnwim.eu
https://www.zsnwim.eu/pl/

Landsmannschaft Ostpreußen/
Biuro w Olsztynie
Ul. Okopowa 25
10-075 Olsztyn
Tel./Fax +48 89 534 07 80
E-Mail: gladkowska@ostpreussen.de
www.ostpreussenportal.pl

MOTYW PRZEWODNI KONKURSU:
Niemieckojęzyczni pisarze urodzeni w byłych Prusach Wschodnich: Siegfried Lenz, Arno
Holz, Ernst Wichert oraz Arno Surmiński.
CELE KONKURSU:
 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka niemieckiego oraz literatury
niemieckojęzycznej;
 stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji poprzez zaprezentowanie umiejętności
recytatorskich w języku niemieckim;
 rozbudzenie zainteresowań lingwistycznych uczniów;
 wzmocnienie motywacji dzieci i młodzieży do doskonalenia się w nauce języka
niemieckiego oraz kształtowanie w nich otwartości i ciekawości wobec kultury niemieckiej;
 popularyzacja zasłużonych i znanych postaci związanych z regionem Byłych Prus
Wschodnich, w tym pisarzy niemieckojęzycznych;
 wzmocnienie poziomu znajomości historii regionu Warmii i Mazur.
INFORMACJE OGÓLNE:

1. Uczestnikami II Niemieckojęzycznego Konkursu Recytatorskiego są uczniowie
reprezentujący przedszkola i szkoły z całego województwa warmińsko-mazurskiego
oraz Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur.
2. Konkurs podzielony jest na 5 kategorii wiekowych:
1/ Przedszkole i Zerówka 3-6 lat
2/ Szkoły Podstawowe klasy I-III
3/ Szkoła Podstawowa klasy IV-VI
4/ Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII
5/ Szkoły ponadpodstawowe.
3. Każda szkoła, przedszkole lub stowarzyszenie mniejszości niemieckiej do konkursu
może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

Konkurs finansowany jest ze środków finansowych ZNSWiM, Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK w Polsce) przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Ziomkostwo
Prus Wschodnich (Landsmannschaft Ostpreußen / LO e. V. ).

4. Formularze zgłoszeniowe wraz z nagraniem utworu należy przesłać na:
 adres mailowy: zsnwim.konkurs@gmail.com
5. Termin nadsyłania nagrań: 13 grudnia 2020 r.
6. Przesłanie nagrania na adres mailowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przekazanie go JURY w celu wyłonienia zwycięzców.
7. Bez Państwa zgody, zgody rodzica bądź opiekuna dziecka nie udostępnimy nigdzie
nagrania, dźwięku oraz obrazu.
8. Laureaci o zwycięstwie zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
9. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom drogą pocztową.
10. Odbiór nagród będzie możliwy również w siedzibie ZSNWiM z zachowaniem obostrzeń
sanitarnych.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego dowolnego utworu:
 niemieckojęzycznych pisarzy urodzonych w byłych Prusach Wschodnich
(Siegfried Lenz, Arno Holz, Ernst Wichert, Arno Surmiński);
 utworu poetyckiego lub prozy (wiersz, bajka, ballada) w języku oryginału innych
niemieckojęzycznych pisarzy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii etc. – w całości lub we
fragmencie;
 uczestnicy w wieku 3-6 lat oraz klas I-III szkół podstawowych mogą zaprezentować
wyliczanki, rymowanki etc.
 z uwagi na termin konkursu około bożonarodzeniowy, dopuszczalne jest
przygotowanie utworów o charakterze świątecznym.
KRYTERIA OCENY I NAGRODY PODCZAS FINAŁU KONKURSU:
1. Oceny prezentacji nadesłanych nagrań konkursowych dokonuje JURY powołane przez
organizatorów.
2. Ocenie podlegają:
 interpretacja utworu
 poprawność wymowy w języku niemieckim
 wrażenia artystyczne i estetyczne
 stopień opanowania tekstu utworu
 zaangażowanie.
3. Ocenie nie podlegają:
 jakość wizualna nadesłanego wykonania utworu.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.
5. Dla wszystkich uczestników konkursu oraz nauczycieli przygotowujących mała
niespodzianka za udział.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z konkursem prosimy o kontakt
telefoniczny z koordynatorem konkursu (500-418-414).
WAŻNE TERMINY:
Przesyłanie nagrań: do 13.12.2020 r. (włącznie)
Obrady JURY: 14-16.12.2020 r.
Wyniki konkursy: 16.12.2020 r.

RECYTUJMY ON-LINE !!! 

