
Regulamin Konkursu Recytatorskiego w Języku Obcym  
  
Temat konkursu  
  
Po drugiej stronie lustra – poezja dla dzieci 
  
Organizator Konkursu  
  
Studium Języków Obcych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  
  
Cele konkursu  
  

 promocja języków obcych oraz języka polskiego jako obcego 

 zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych w szkole wyższej 

 motywowanie do samodzielnej i zdalnej nauki 

 poszerzenie wiedzy dotyczącej kultury i języków nauczanych w Studium Języków Obcych 

 promowanie działalności SJO ChAT w środowisku akademickim oraz w mediach uczelnianych 
  
Przedmiot konkursu  
  

 Prezentacja recytatorska wiersza dla dzieci w języku obcym, wzbogacona o środki teatralne 
(gest, rekwizyty).  

  
Warunki uczestnictwa  
  

 W konkursie recytatorskim Po drugiej stronie lustra może wziąć udział każdy student ChAT, 
dla którego język angielski, niemiecki, rosyjski lub polski jest językiem obcym.  

 Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację danych osobowych (imię                    
i nazwisko) oraz wizerunku w mediach uczelnianych ChAT. 

  
Zasady organizacyjne  
  

 Konkurs polega na przygotowaniu i nagraniu wideo recytacji wiersza dla dzieci 
w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, rosyjskim lub polskim.   

 Uczestnik dokonuje wyboru dowolnego wiersza dla dzieci. Może w tym celu 
skorzystać z listy przykładowych wierszy przygotowanej przez SJO. 

 
Zgłoszenie do konkursu  
  
Pełne zgłoszenie do konkursu obejmuje:  

 Przesłanie formularza rejestracyjnego online link 

 Przesłanie drogą elektroniczną na adres sjo@chat.edu.pl podpisanego skanu oświadczenia              
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. W temacie 
wiadomości należy wpisać: konkurs_imię i nazwisko uczestnika  

 Przesłanie elektronicznie pracy konkursowej oraz tekstu wiersza do dnia 15.05.2021 na adres   
sjo@chat.edu.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs_imię i nazwisko uczestnika 

 

UWAGA: W przypadku dużych plików prosimy o korzystanie z serwisów do przesyłania danych,  

na przykład https://www.wetransfer.com/  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAZf7_VcPxHxOEdK2Pr6Vm5eExnSgnmF00jVBRp0IUqRYk8A/viewform?usp=sf_link
https://www.wetransfer.com/


Kryteria oceny  
  

 zgodność z tematem konkursu  

 interpretacja utworu 

 dbałość o poprawną dykcję  

 dobór środków wyrazu: intonacja, akcent, pauza, nasilenie głosu, rytm  

 przekaz pozawerbalny (środki teatralne adekwatne do przekazywanych treści)  

 ogólne wrażenie artystyczne   
  
Laureaci i nagrody  
  
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach uczelnianych. Trzech laureatów otrzyma nagrody 
niespodzianki ufundowane przez JM Rektora. 
 
  
 

 

 

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem 
prosimy o kontakt pod adresem sjo@chat.edu.pl 

 


