VI Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim
STAND UP &TALK dla uczniów klas VI - VIII Szkoły Podstawowej
2020/2021
'Jedynym powodem, aby wygłosić przemówienie, jest chęć zmiany świata.'
J.F.Kennedy

Postanowienia ogólne:
Konkurs oratorski w języku angielskim Stand Up and Talk organizowany jest
przez III Społeczną Szkołę Podstawową w Gdańsku, 80-433 Gdańsk-Wrzeszcz, ul.
Waryńskiego 36 (dalej Szkoła), tel/fax 0-58 341-70-25 we współpracy z American
Corner Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6.

Cele konkursu:
- zainspirowanie ucznia do zdobywania oraz doskonalenia kompetencji kluczowych
związanych z przemawianiem w języku obcym tj. logicznego formułowania myśli,
posługiwania się językiem w sposób zrozumiały i prosty, wykazania się znajomością
gramatyki i słownictwa języka angielskiego,
- kształcenie i rozwijanie ważnych w nowoczesnym świecie praktycznych
umiejętności uczniów - publicznego przemawiania, przedstawiania opinii i
argumentowania czy nawiązywania kontaktu ze słuchaczami oraz motywowanie
uczestników konkursu do zaprezentowania swoich zdolności krasomówczych na
wybrany temat w formie przemówienia przed publicznością
- promowanie języka angielskiego przez rozbudzanie zamiłowania do pięknego i
sugestywnego mówienia
- zachęcanie do przełamywania tremy związanej z wystąpieniami publicznymi, aby
nabyć umiejętność płynnej komunikacji w języku angielskim
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- zainspirowanie nauczycieli do podjęcia różnorodnych działań w zakresie pracy z
uczniem uzdolnionym.

Przedmiot konkursu oraz warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z
województwa pomorskiego, uczących się języka angielskiego jako języka
obcego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łącznie poniższych
wymagań:
a) prawidłowe wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego
formularza

zgłoszeniowego.

Formularz

zgłoszeniowy

jest

osobnym

załącznikiem (załącznik 1), dostępnym na stronie www.sto3.gda.pl w
zakładce KONKURSY// VI Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku
Angielskim STAND UP&TALK;
b) przygotowanie prezentacji ustnej i nagranie jej (np. format nagrań MP4). Plik
powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu;
c) dostarczenie do Szkoły prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika formularza zgłoszeniowego wraz z
nagraniem obrazu i dźwięku wystąpienia uczestnika. Wypełniony i
podpisany

formularz

zgłoszeniowy

(skan

w

przypadku

wysyłki

elektronicznej) wraz z nagraniem prezentacji ucznia należy przesłać:
-

emailem

(np.

udostępnić

w

chmurze)

na

adres:

standupandtalksto3@gmail.com lub
-

pocztą (płyta/pendrive oraz podpisany formularz zgłoszeniowy) lub
złożyć (płyta/pendrive oraz podpisany formularz zgłoszeniowy) w

sekretariacie III Społecznej Szkoły Podstawowej STO ul. Waryńskiego 36,
80-433 Gdańsk-Wrzeszcz.
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d) nagrania muszą mieć zarówno dźwięk

jak i obraz - mówca musi być

widoczny (sylwetka). Nagrania powinny być sprawdzone pod względem
jakości nagrania (dźwięk, obraz).
e) w przypadku złej jakości dźwięku i obrazu lub niemożliwości odtworzenia
nagrania przez Organizatora z innych przyczyn technicznych wynikających
ze sposobu sporządzenia lub utrwalenia nagrania na nośniku, takie nagrania
nie będą brane pod uwagę a zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.
3. Konkurs składa się z trzech etapów:
- Etap I - etap szkolny - eliminacje wstępne,
- Etap II - etap międzyszkolny - półfinał,
- Etap III - etap wojewódzki - finał.
Uczestnik konkursu na każdym etapie przygotowuje własną wypowiedź w języku
angielskim na temat podany przez Organizatora.
Czas wystąpienia jest określony - 3 do 5 minut z tolerancją do 30 sekund (poniżej
lub powyżej określonego czasu). Przekroczenie czasu wypowiedzi wpływa na jej
ocenę. Każde 30 sekund to utrata 1 pkt.
Uczestnicy konkursu otrzymują kolejne tematy po zakwalifikowaniu się do
następnego etapu konkursu.
ETAP I - ETAP SZKOLNY - ELIMINACJE WSTĘPNE

TEMAT (2020/2021)

Our lives have been forever changed by the coronavirus.
What do you miss most about your life before the pandemic?
*** W sytuacji obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem
epidemiologicznym, poszczególne etapy konkursu będą odbywały się online.
4. W półfinałowym i finałowym wystąpieniu uczestniczy 10-15 najlepszych
krasomówców. Wszyscy uczestnicy półfinału przechodzą do finału. Zwycięzcy
półfinału (miejsca 1-3) otrzymują odpowiednio 5 - 3 - 1 punkty, które są dodatkowo
doliczane do punktacji uzyskanej w trakcie finału.
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* O kolejności zajętych przez laureatów miejsc w finale decydują: punktacja z
wystąpienia półfinałowego (miejsca 1-3), finałowego oraz punkty sędziowskie.
Dopuszcza się miejsca „ex aequo”.
**Jurorzy mają

także

prawo

do

przyznania

specjalnej

nagrody

tym

uczestnikom, których umiejętności oratorskie znacząco rozwinęły się
podczas trwania Konkursu. W takim wypadku uczestnik otrzymuje nagrodę
wyróżnienia.
5. Dopuszcza się dyskretne korzystanie z notatek. Należy pamiętać, że jest to
konkurs krasomówczy, a nie recytatorski. Wypowiedzi powinny być spontaniczne,
sugestywne, zaprezentowane barwnie i jasno w języku angielskim.
6. Regulamin konkursu nie przewiduje używania jakichkolwiek rekwizytów czy
kostiumów. Ponadto ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się
następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków pozawerbalnych
i audiowizualnych.
Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z 3 etapów.

Etap I - etap szkolny - eliminacje wstępne: jury ocenia przesłane
wystąpienia oraz kwalifikuje osoby do etapu półfinałowego (etap II);
termin wysyłania zgłoszeń: do 13.02.2021
- zgłoszenia i nagrania należy przesłać elektronicznie lub listem na adres
organizatora standupandtalksto3@gmail.com/ III Społeczna Szkoła Podstawowa
STO w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk

Etap II - etap międzyszkolny - półfinał
- ogłoszenie wyników etapu I: 13.03.2021
poprzez

przesłanie

opublikowanie

na

wiadomości
stronie

email

internetowej

KONKURSY/ VI Wojewódzki Konkurs

do

wyłonionych
Szkoły

półfinalistów

oraz

www.sto3.gda.pl/zakładka

Oratorski w Języku Angielskim STAND
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UP&TALK noty informacyjnej o wyłonieniu półfinalistów, których lista dostępna
będzie również w sekretariacie Szkoły.
- Półfinał - na żywo lub online - odbędzie się 09.04.2021 - w zależności
od sytuacji epidemiologicznej.
- uczestnicy Półfinału to 10-15 osób wyłonionych podczas eliminacji (Etap I)
- przebieg Półfinału może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk oraz utrwalony za pomocą zdjęć;
- uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o zakwalifikowaniu się
do następnego etapu. Lista osób zostanie również udostępniona do wglądu w
sekretariacie Szkoły. Następnie w siedzibie organizatora uczestnicy II etapu
zaprezentują swoje przemówienia przed widownią (lub prześlą nagrania online) i
odpowiedzą na pytania Jury.
Etap III - etap wojewódzki - Finał - odbędzie się w siedzibie organizatora lub
online - 28.04.2021
-

prezentacja

nowych

przemówień;

temat

zostanie

przekazany

uczestnikom na Etapie II (Półfinał). Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców.
Wszystkie etapy organizowane są przez III Społeczną Szkołę Podstawową STO.

Zasady pracy Jury:
1. Przemówienia uczestników oceni jury powołane przez organizatora. Członkowie
Jury to wybitni specjaliści i trenerzy, którzy znają się na temacie przemówień
publicznych. Członkowie Jury oglądają nadesłane zgłoszenia na specjalnie do tego
przeznaczonym, prywatnym i zakodowanym kanale YouTube. Członkowie Jury są
zobowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy kodów dostępu do w/w kanału oraz
nie udostępniania dostępu do kanału osobom nieupoważnionym.
2. Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Ustalone przez członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają
weryfikacji. Obrady komisji są tajne, a wyniki konkursu nie podlegają odwołaniu.
4. W wyjątkowych sytuacjach Jury ma prawo zmienić liczbę osób występujących w
półfinale i finale.
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5. Kryteria oceniania są integralną częścią Regulaminu i znajdują się w załączniku
(załącznik 2) "Kryteria oceny'' dostępnym na stronie organizatora w zakładce
KONKURSY/ VI Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim STAND
UP&TALK.

Ocena przemówień i zasady punktacji:
1. Na każdym etapie konkursu (Etap I-III) każdy z członków Jury ocenia mowy na
podstawie karty oceny (załącznik nr 2). Ocenienie podlega warsztat oratorski, język
oraz kryteria ogólne – treść i przejrzystość struktury. Maksymalna ilość punktów
możliwa do uzyskania to 25 punktów. Dodatkowo każdy z uczestników może
otrzymać maksymalnie 3 pkt sędziowskie, przyznawane za wrażenie jakie mowa
wywarła na jurorze. Do półfinału zostanie zakwalifikowanych 10-15 osób, które
podczas Etapu I uzyskały największą liczbę punktów.
2. Na każdym etapie konkursu, po podaniu średniej ilości punktów, odejmuje się 1
punkt za każde 30 sekundowe przekroczenie limitu czasu.
3. Na zakończenie prezentacji półfinałowej i finałowej członkowie Jury mogą zadać
uczestnikowi pytanie.
3. W finale o kolejności miejsc decyduje suma punktów uzyskanych na Etapie II
miejsce 1 (5pkt), miejsce 2 (3 pkt), miejsce 3 (1pkt) i Etapie III.

Kryteria oceny:
Jury będzie oceniać uczestników w odniesieniu do następujących kryteriów:
I. Ogólne
1.1 Zgodność z tematem i wyraźny cel.
1.2 Przejrzystość struktury, zrozumiałe ujęcie tematu.
II. Językowe
2.1 Bogactwo i różnorodność słownictwa oraz struktur językowych.
2.2 Poprawność językowa.
2.3 Wymowa i akcent.

III. Oratorskie
3.1. Przygotowanie i płynność (zaangażowanie).
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3.2. Naturalność i swoboda w kontakcie ze słuchaczami.
3.3. Modulacja głosu: głośność, intonacja, pauzy, dykcja.
3.4. Mowa ciała: pozycja, ruch, gestykulacja.
Szczegółowe zasady oceniania znajdują się w osobnym załączniku (załącznik 2)
"Kryteria oceny'' dostępnym na stronie szkoły www.sto3.gda.pl w zakładce
KONKURSY / VI Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim STAND
UP&TALK.

Nagrody:
1. Wszyscy uczestnicy etapu II i III otrzymują dyplomy potwierdzające udział w
konkursie, a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie ucznia do występu.
2. Osoby, które zajmą od 1 do 3 miejsca otrzymują tytuł laureata, dyplom oraz
nagrody podczas uroczystości finałowej konkursu. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca
od 4 do ostatniego (w zależności od liczby osób w finale) zdobywają tytuł finalisty,
dyplom oraz drobne upominki.
3. Organizator konkursu decyduje o ilości nagród.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych.
2. Ostateczną liczbę uczestników występujących w Półfinale i Finale określa
Organizator.
3. W miarę możliwości organizator Finału Konkursu Oratorskiego może przyjąć
dodatkowych uczestników na zasadach przez niego ustalonych.
3. W Finale Konkursu biorą udział półfinaliści wyłonieni podczas eliminacji z
poszczególnych kategorii szkół wraz ze swoimi opiekunami.
4. Finał Konkursu odbędzie się na terenie Szkoły lub w innym miejscu wskazanym
przez Szkołę. Przebieg finału konkursu jest utrwalany za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk oraz jest dokumentowany fotograficznie. Filmy i
zdjęcia z przebiegu Finału konkursu i wręczania nagród mogą zostać umieszczone
na stronie internetowej a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły.
7

W przypadku utrwalenia wizerunku uczestnika w trakcie wystąpień indywidualnych,
wizerunek uczestnika może zostać opublikowany na stronie internetowej Szkoły
tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego udzielonej w
Formularzu Zgłoszeniowym.
5. W czasie trwania konkursów opiekę nad uczestnikami sprawują nauczyciele lub
ich prawni opiekunowie.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych nagrań na pendrive'ach/płyt.
7. Administratorem danych osobowych uczestników i ich rodziców/opiekunów
prawnych

zgromadzonych

w

związku

z

uczestnictwem

w

konkursie

na

poszczególnych etapach jest: III Społeczna Szkoła Podstawowa STO z siedzibą w
Gdańsku

reprezentowany prze Dyrektora Szkoły, ul. Waryńskiego 36, 80-433

Gdańsk, telefon +48 58 341 70 25, email: sto3gdansk@sto3.gda.pl (dalej jako
Szkoła), prowadzony przez Samodzielne Koło Terenowe NR 191 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Gdańsku numer KRS 0000089489, NIP:
9570054463, REGON: 190259549, reprezentowane przez Zarząd Koła (Organ
Prowadzący).
8. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się
w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej www.sto3.gda.pl w zakładce
„O Nas - Polityka Ochrony Danych Osobowych”.
9. Regulamin Konkursu jest dostępny w sekretariacie Szkoły. Wszelkie zmiany
Regulaminu będą przedstawiane do wiadomości uczestników, udostępniane w
sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły) www.sto3.gda.pl w
zakładce KONKURSY/ VI Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim
STAND UP&TALK .
10. Zgłoszenie prac konkursowych jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
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