
 IV Wojewódzki Konkurs na Blog w Języku Niemieckim- „Mein Blog”  
 
Zapraszamy wszystkich uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w konkursie na 
blog w języku naszych sąsiadów. Wszyscy chętni prowadzą blog na wybrany przez siebie temat 
przez dowolne siedem dni w roku. Swoje prace przedstawiają Szkolnej Komisji Konkursowej, 
która przesyła je drogą elektroniczną, na adres organizatora frauwojdylak@gmail.com do dnia 18 
maja 2018r. Organizator konkursu wyłoni 3 zwycięzców, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody.  
 
Cele konkursu:  
- propagowanie wśród uczniów nauki języka niemieckiego,  
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,  
- motywowanie do nauki języka niemieckiego  
- wykorzystanie przez uczniów nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w nauce 
języka niemieckiego,  
- możliwość poznania i wykorzystania w praktyce netykiety, zasad korzystania z blogów, 
przestrzegania bezpieczeństwa w sieci i publikacji w internecie.  
 
Etapy konkursu: 
 
Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wybiera trzy najlepsze prace i przesyła do 
organizatora drogą mailową wraz z kartami zgłoszenia 
 
Etap Powiatowy: Komisja Konkursowa wybiera po trzy do pięciu najlepszych prac z powiatu. 
 
Etap Wojewódzki: Komisja Konkursowa wybiera trzy najlepsze prace z województwa 
pomorskiego. 
 
Regulamin konkursu:  
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum klas 2-3 oraz uczniów szkół podstawowych 
klas: 7 i 8 uczących się języka niemieckiego z województwa pomorskiego.  

2. Uczniowie samodzielnie szukają platformy oferującej prowadzenie bloga (wymagana zgoda 
rodziców rodziców/opiekunów prawnych załącznik1 – można przesłać skany!), zapoznają się z 
regulaminem tam obowiązującym i zakładają swój blog.  

3. Prowadzą własny blog przez siedem wybranych dni w roku, jednak nie dłużej niż do 19 maja 
2018 roku, na dowolnie wybrany temat. Wszystkie posty/wpisy bloga powinny nawiązywać do 
wybranego tematu, zarówno treścią, jak i oprawą graficzną.  

4. Tematyka bloga nie może zawierać treści niedozwolonych, a wszelkie wpisy winny być zgodne 
z netykietą.  

5. Praca może być wykonana samodzielnie lub w parach.  

6. Blog musi zawierać własne zdjęcia, prace, prezentacje, filmy itp. oraz samodzielnie napisane 
posty zawierające nie więcej niż 300 słów /każdy.  

7. Ocenie będzie podlegać: dobór tematu, pomysł, struktura opracowania, oryginalność, dobór 
narzędzi, zgodność z regulaminem, poprawność językowa.  

8. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na 
przetwarzanie danych osobowych ich dziecka (uczestnika konkursu) do celów konkursu, m.in. na 
umieszczenie danych osobowych ucznia na stronie internetowej szkoły.  

9. Warunkiem przystąpienia uczniów do konkursu jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i Zgody 
Rodziców (Załącznik1 i 2) oraz nadesłanie jej na adres organizatora: frauwojdylak@gmail.com  

10. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie naszej szkoły: 
https://zkpig12gdansk.edupage.org/  najpóźniej: 1 czerwca 2018 roku, nagrody i dyplomy 
roześlemy pocztą.  


