Mam talent – prowadzę lekcję o Polsce
W 2011 roku przypada czas prezydencji Polski w Unii. Proponujemy ciekawą formę promocji naszego kraju
– konkursu pt. „Mam talent – prowadzę lekcję o Polsce” dla uczniów i nauczycieli szkół polskich za granicą.
Uczeń (uczniowie) pod kierunkiem nauczyciela przygotowuje prezentację na temat Polski (jej historii,
kultury, języka, obecnego rozwoju itp.), którą przestawia swoim rówieśnikom po polsku lub w języku kraju
zamieszkania podczas zajęć szkolnych. Przygotowana prezentacja może mieć dowolna formę od tradycyjnej
pogadanki po różne gatunki multimedialne, artystyczne czy happeningowe. Prezentacja musi być
udokumentowana w formie elektronicznej z dołączonym sprawozdaniem na piśmie w języku polskim. Do
prezentacji musi być dołączona opinia opiekującego się uczniem nauczyciela.
Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Przewidujemy nagrody dla
uczniów i ich opiekunów-nauczycieli. Prace laureatów opublikujemy w formie elektronicznej (płycie DVD)
i dołączymy do Teczki Rocznicowej 2011, która ma być przesłana do 300 szkół polskich za granicą

Regulamin
1) Organizatorem konkursu jest Fundacja „Oświata Polska za Granicą” (dalej: Fundacja)
2) W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach polonijnych lub uczęszczający na
zajęcia języka polskiego za granicą.
3) Prezentacja ma być przedstawiona podczas lekcji w ośrodkach nauczania języka polskiego za granicą.
4) Dokumentacja lekcji ma być przygotowana w formie elektronicznej z dołączonym sprawozdaniem na
piśmie w języku polskim i opinią nauczyciela prowadzącego
a) może mieć formę reportażu fotograficznego, filmowego (wideo) lub prezentacji komputerowej;
b) nie może przekraczać 900 MB (ok. 15 minut nagrania wideo);
c) musi być przesłana na płycie DVD lub w formie pliku na niżej podany adres FTP.
5) Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni. Najlepsi otrzymają czytniki elektroniczne (e-book) z
zestawem polskich książek w formie elektronicznej; pozostali uczestnicy otrzymają cenne książki, filmy,
programy edukacyjne i gry komputerowe; nauczyciele prowadzący otrzymają upominki książkowe.
6) Dodatkowym wyróżnieniem będzie opublikowanie najlepszych prezentacji na płycie DVD i
umieszczenie jej w „Teczce rocznicowej – 2011”, która zostanie rozesłana do 300 szkół polskich za
granicą.
7) Prezentacje mogą być przesyłane do Fundacji drogą pocztową pod adresem:
Fundacja „Oświata Polska za Granicą
skw. Kar. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub elektronicznie pod adresem FTP (nazwa hosta: ftp.studiochmielna.com.pl; użytkownik:
reklama@studiochmielna.com.pl; hasło: reklama; folder: Konkurs Mam Talent)
8) Do prezentacji należ dołączyć:
 imię i nazwisko ucznia, który jest jego autorem, adres korespondencyjny, jeśli to możliwe, z
numerem telefonu i adresem mailowym
 nazwa szkoły polonijnej, do której uczęszcza,
 datę i miejsce prezentacji której pracuje oraz;
 imię i nazwisko nauczycie, który opiekuje się uczniem, adres korespondencyjny, jeśli to możliwe, z
numerem telefonu i adresem mailowym
9) Termin nadsyłania scenariuszy upływa 31 października br. (decyduje data wysyłki). Wysyłkę pocztową
należy potwierdzić mailem do Fundacji do 31 października.
10) Wszelkie informację na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Fundacji:
www.oswiatapolska.pl , telefonicznie (48 22 6369052 lub +48 502473991) lub mailowo
(fundacja@oswiatapolska.pl).
11) Będziemy wdzięczni za zgłoszenia drogą mailową (fundacja@oswiatapolska.pl) zainteresowania
udziałem w konkursie „Mam talent – prowadzę lekcję o Polsce”.

