Kałuszyn, dnia 15.09.2015 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół oraz Nauczyciele Germaniści,

Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów
Józefa Piłsudskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Niemieckiego, oddział w Siedlcach serdecznie zapraszają uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IV
Regionalnym Dyktandzie Języka Niemieckiego, które organizowane
jest pod patronatem Burmistrza Kałuszyna Mariana Soszyńskiego,
Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Ambasady Austrii oraz
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który
przesyłamy w załączniku nr.1 do niniejszego pisma bądź na stronie
internetowej PSNJN www.siedlce.deutsch.info.pl oraz gimnazjum
www. gimkaluszyn.edupage.org.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Monika Pszonka (Gimnazjum w Kałuszynie)
Danuta Koper (przewodnicząca PSNJN w Siedlcach)
Ewa Muszyńska (z-ca przewodniczącej PSNJN w Siedlcach)

ZAŁĄCZNIK NR.1

REGULAMIN IV REGIONALNEGO DYKTANDA
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
1. WSTĘP
IV REGIONALNE DYKTANDO JĘZYKA NIEMIECKIEGO organizowane jest
przez GIMNAZJUM im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego
w Kałuszynie oraz POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA
NIEMIECKIEGO, oddział w Siedlcach. Patronat honorowy obejmują
Burmistrz Kałuszyna – pan Marian Soszyński, Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec, Ambasada Austrii oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
Skład KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Monika Pszonka – przewodnicząca,
Danuta Koper – członek, Ewa Muszyńska – członek).
Dyktando przeznaczone jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
2. CELE KONKURSU
Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim.
Rozwijanie umiejętności językowych, a w szczególności podnoszenie
poziomu kompetencji w zakresie pisowni.
Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów,
ich kultury i języka.
Nagradzanie uczniów i nauczycieli.

3. ORGANIZACJA DYKTANDA
Konkurs składa się z dwóch etapów:
a. Etap szkolny- – szkoła przystępująca do udziału w konkursie przeprowadza
wewnętrzne eliminacje i typuje do następnego etapu trzech najlepszych
uczniów.
b. Etap finałowy – biorą w nim udział najlepsi uczestnicy etapu szkolnego.

4. 4.1. PRZEBIEG KONKURSU
1. Szkoły biorące udział w Dyktandzie przeprowadzają etap wewnętrzny
(szkolny) do 10. października.
2. Następnie do 19 października nauczyciele opiekunowie przesyłają mailem
wypełnioną kartę zgłoszenia uczniów, zawartą w załączniku nr.2.
3. Do końca listopada odbędzie się etap finałowy-regionalny (dokładny termin
zostanie podany po uzyskaniu wszystkich zgłoszeń). Uczestnicy etapu
finałowego piszą dyktando przygotowane przez organizatorów na
odpowiednich poziomach: gimnazjum – A2/ szkoła ponadgimnazjalna B1. Polega
ono na uzupełnieniu 100 luk wyrazowych w autentycznym tekście niemieckim.
Treść dyktanda odtwarzana jest trzykrotnie z płyty CD. Przy drugim
odtwarzaniu tekst czytany jest wolno i z przerwami.
4.2. Zasady ogólne:
a. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, ani
porozumiewać się z innymi uczestnikami.
b. Nie dopuszcza się pisania tekstu drukowanymi literami oraz ołówkiem.
c. Błąd należy przekreślić i powyżej wpisać wyraz poprawnie.
d. Prace zostaną sprawdzone przez komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości
związane z pisownią zostaną rozstrzygnięte na podstawie aktualnego wydania
„Duden – Die deutsche Rechtschreibung”.
5. Kryteria oceny
a. Na początku etapu każdy uczestnik otrzymuje tyle punktów ile jest luk.
b. Za błędnie napisany i opuszczony wyraz odejmuje się 1 punkt bez względu
na liczbę błędów popełnionych w tym wyrazie.
c. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez najlepszych
uczestników o kolejności decydować będzie liczba błędów popełnionych
w poszczególnych wyrazach.
d. Nieczytelny lub niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść
ucznia.

6. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy etapu finałowego i ich nauczyciele otrzymają dyplomy
potwierdzające ich udział w etapie finałowym.
Osoby, które uzyskają w etapie finałowym największą liczbę punktów zostaną
uhonorowane tytułami: Mistrzyni/Mistrza Ortografii Niemieckiej,
I Wicemistrzyni/Wicemistrza Ortografii Niemieckiej oraz
II Wicemistrzyni/Wicemistrza Ortografii Niemieckiej. Pozostali uczestnicy
otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w etapie regionalnym. Laureaci otrzymają
pamiątkowe nagrody rzeczowe.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień
regulaminu.
7.2. Każdy uczestnik konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie
w czasie konkursu, utrwalanie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych
w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie w każdej formie i technice.
7.2. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele opiekunowie, którzy zgłoszą
uczniów do udziału w konkursie.
7.3. Skład Komitetu Organizacyjnego IV Regionalnego Dyktanda Języka Niemieckiego:
Monika Pszonka - przewodnicząca, Danuta Koper – przewodnicząca PSNJN w Siedlcach,
Ewa Muszyńska – z-ca przewodniczącej PSNJN w Siedlcach.
7.4. Siedzibą KOMISJI ORGANIZACYJNEJ jest Gimnazjum w Kałuszynie.
Możliwe są 2 drogi zgłoszenia:
a) Pocztą tradycyjną na adres Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa
Piłsudskiego w Kałuszynie, 05-310 ul. Pocztowa 4, z dopiskiem IV Regionalne
Dyktando Języka Niemieckiego (Monika Pszonka),
b) osobiście można dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum w Kałuszynie przy
ulicy Pocztowej 4 oraz
c) drogą mailową na adres dyktando.kaluszyn@wp.pl

Organizatorzy

ZAŁĄCZNIK NR. 2

WZÓR ZGŁOSZENIA UCZNIA
DO IV REGIONALNEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Imię i nazwisko uczestnika
1.

………………………………….

2.

…………………………………

3.

…………………………………..

Adres szkoły
…………………………………………….
…………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………

Telefon kontaktowy/ adres e-mail: ……………………………………

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Data

Podpis

