Zespół Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie
ma przyjemność zaprosić do udziału
w konkursie językowo-technicznym
pt. „Projekt wynalazku w języku angielskim lub niemieckim”.
Cele:
- rozbudzenie zainteresowania językami obcymi wśród młodzieży,
- promowanie kreatywności i innowacyjności w dziedzinie techniki,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim na polu
zawodowym.

Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego.
2. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników.
3. Uczestnicy przygotowują:
- projekt własnego wynalazku z dziedziny techniki, urządzenia lub gadżetu, który mógłby
powstać i funkcjonować w życiu codziennym
lub
- projekt udoskonalenia urządzenia lub gadżetu już istniejącego,
uwzględnieniem proponowanych innowacji i ich przydatności.
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Projekt powinien zawierać:
- prezentację graficzną w formie schematu przedstawiającego poszczególne części
urządzenia i ich działanie,
- angielskie lub niemieckie nazwy najważniejszych elementów urządzenia,
- opis urządzenia w języku angielskim lub niemieckim z uwzględnieniem poniższych
elementów:
* budowa i działanie,
* wyjaśnienie, jak wynalazek/urządzenie wychodzi naprzeciw potrzebom
współczesnego świata (przydatność, atrakcyjność, innowacyjność).

Limit słów w opisie: szkoła podstawowa – 50-120, szkoła ponadpodstawowa – 80-150.
4. Prace wraz z podpisanymi oświadczeniami należy przesłać na adres:
marzena.rejdych@zstfablok.edu.pl do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 1500.
W opisie pracy proszę umieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika,
nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna.
5. Kryteria oceny:
- innowacyjność/pomysłowość projektu,
- estetyka i zawartość merytoryczna schematu graficznego,
- umiejętność tworzenia opisu w języku angielskim lub niemieckim.
6. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28 maja 2021 r. Dla uczestników przewidziane są
wartościowe nagrody.
7. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców
(prawnych opiekunów) oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz
prezentowania zdjęć dla celów konkursu i dołączenie go do pracy.
Kontakt z organizatorem:
Marzena Rejdych
email: marzena.rejdych@zstfablok.edu.pl
Zespół Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie
ul. Fabryczna 27
32-500 Chrzanów
telefon/fax 32-623-26-09, 32-623-29-09
email: sekretariat.uczniowski@zstfablok.edu.pl

