KONKURS KRASOMÓWCZY pt. "Jan Paweł II – człowiek dobroci, mądrości, afirmacji
świata i humoru oraz ludzie z nim związani"

V KONKURS KRASOMÓWCZY
pt. Jan Paweł II – człowiek dobroci, mądrości, afirmacji świata i humoru oraz ludzie z nim związani
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2018/2019
Patronat sprawują:
Burmistrz Miasta Sławkowa,
Proboszcz Parafii Sławków,
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Zakres tematyczny:
● Życie i działalność Jana Pawła II oraz ludzi z nim związanych.
Organizacja i przebieg konkursu:
● konkurs odbędzie się (maj 2019 r. o godz.10.00) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie
następujących kategoriach:
- szkoły podstawowe w dwóch grupach wiekowych klas: I-III i IV-VI,
- trzecie klasy gimnazjum i klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
- szkoły ponadgimnazjalne
● od godz. 10.00-11.00 uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez dr hab. Przemysława
Kanię, prof. AST w Krakowie, aktora Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
Około godz. 13.00 ogłoszenie wyników.
Forma prezentacji: indywidualna do 10 minut.
● podczas wystąpienia uczestnicy konkursu mogą wykorzystać materiały pomocnicze np. rekwizyty,
nagrania muzyczne, reprodukcje. Występujący może przygotować konspekt wypowiedzi. Decydujące
znaczenie mają walory oratorskie a nie deklamacyjne. Prezentacje multimedialne mogą stanowić tło, ale nie
powinny być istotą wystąpienia.
Tematyka wystąpienia może dotyczyć:
- postaci św. Jana Pawła II,
- wartości jakie propagował,
- sylwetki osób, z którymi przebywał,
- komentarzy i opinii homilii, które wygłosił,
- sedna pielgrzymek, które odbył,
- misji jaką pełnił w świecie.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
● zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów, najpóźniej do tygodnia przed konkursem,
● jeżeli uczestnik konkursu zamierza wykorzystać sprzęt techniczny, powinien poinformować o tym
organizatorów do dwóch dni przed konkursem.
Jury konkursu:
Przewodniczący: dr hab. Przemysław Kania, prof. AST.
Członkowie: nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie oraz wylosowany przedstawiciel
nauczycieli przygotowujących uczniów.
Ocenie podlegać będą:
- wartość merytoryczna prezentacji, dobór tekstów,
- kunszt oratorski,
- kompozycja prezentacji,
- ogólne wrażenie artystyczne.
Osoba do kontaktu: Jolanta Wadas, Jolanta Krukowska - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 4, tel.: (32) 29 31 748, e-mail: zs@zs.slawkow.pl
Informacja znajduje sie również na stronie szkoły: www.zs.slawkow.pl w zakładce DLA UCZNIA KONKURSY.
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