
Regulamin I  Konkursu języka zawodowego 

JĘZYK + ZAWÓD = PRZYSZŁOŚĆ 
 

Konkurs przeznaczony jest dla gimnazjalistów Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy chcą 

poszerzyć swoją wiedzę z zakresu języków obcych i poznać ofertę kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego podczas 

praktycznego uczestnictwa w zajęciach branżowych.  

 

I Organizator 

 

Organizatorem I Konkursu języka zawodowego JĘZYK + ZAWÓD = PRZYSZŁOŚĆ jest 

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Osobami odpowiedzialnymi 

za przygotowanie i przebieg konkursu są Magdalena Stasiak i Anna Miśkiewicz – 

nauczycielki języków obcych. Uczniowie ZSiPKZ w Bielawie uczęszczający do klas             

w zawodach technik mechanik i technik informatyk wezmą udział w konkursie w roli 

ekspertów i pomocników w jego realizacji.  

Konkurs organizowany jest w ramach powiatowego grantu oświatowego. 

 

II Cele konkursu 

 

Cele konkursu: 

-  doskonalenie znajomości języków obcych w obszarach kompetencji zawodowych, 

 - wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych, 

- przygotowanie uczniów do sprostania wymaganiom współczesnego rynku pracy z naciskiem 

  na wykonywany zawód i wybór zawodu, 

- propagowanie nauki języków obcych wśród uczniów. 

 

III Warunki uczestnictwa 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich gimnazjów w powiecie dzierżoniowskim.  

Przedstawiciele poszczególnych gimnazjów tworzą po 2 trzyosobowe zespoły: 

mechaników germanistów i informatyków anglistów. 

Drużyny w gimnazjach są wyłaniane przez nauczycieli danej szkoły koordynujących 

przygotowania do konkursu.  

Listę uczestników  konkursu i nazwiska opiekunów zainteresowane szkoły przesyłają na adres 

mailowy: zsipkzjezykizaw@gmail.com  lub faksem pod nr 74 833 44 49. Jest to jednoznaczne 

ze zgłoszeniem szkoły do konkursu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Magdaleny Stasiak i Pani Anny Miśkiewicz. 

 

V Zakres programowy konkursu w roku szkolnym 2015/2016 

 

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej  

i programie nauczania języka obcego zawodowego w klasach kształcących w zawodach:  

mailto:zsipkzjezykizaw@gmail.com


technik mechanik -  język niemiecki w branży mechanicznej i technik informatyk - język 

angielski zawodowy. 

Materiały potrzebne do przygotowania uczniów dostarczone będą w formie multimedialnej - 

płyta CD - ćwiczenia leksykalne, rozmowy w miejscu pracy - filmy - dialogi branżowe, opis   

i prezentacja zawodu. 

 

VI Zasady i przebieg konkursu 

 

Konkurs składa się z dwóch kategorii:  

1. Konkurs plastyczny, polegający na wykonaniu reklamy branżowej. 

2. Konkurs wiedzy i umiejętności językowych, składający się z części pisemnej i ustnej. 

Reklama: format A3 na sztywnym materiale, technika dowolna, tematyka: firma związana 

branżowo z wybranymi zawodami w języku odpowiednio niemieckim dla branży 

mechanicznej   i angielskim dla branży informatycznej. Rozwieszone będą one w budynku 

ZSiPKZ w Bielawie - uczniowie i nauczyciele organizatorzy konkursu wybiorą najlepszą 

reklamę. 

Część pisemna – rozwiązanie testu z danego języka i zawodu oraz wypełnienie 

kwestionariusza osobowego przed zatrudnieniem w firmie. 

Część ustna/praktyczna - wykonywanie zadań językowych w warsztatach i gabinetach 

branżowych.  

 

VII Nagrody 

 

Nagrody otrzymają: 

 autor/ka  najlepszej reklamy w konkursie plastycznym,   

 trzy zwycięskie zespoły w konkursie wiedzy i umiejętności z każdego języka. 

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

 

VIII Terminy 

 

Do 01.10.2015 r. - przesłanie Regulaminu konkursu do  gimnazjów Powiatu 

Dzierżoniowskiego i publikacja regulaminu na stronie internetowej ZSiPKZ w Bielawie – 

www.zs-bielawa.pl 

Do 09.10.2015 r. – zgłaszanie się gimnazjów do udziału w konkursie.  

Zgłoszenie należy przesłać na adres: zsipkzjezykizaw@gmail.com lub faksem pod numer  

74 833 44 49. 

Do 15.10.2015 r. - przekazanie materiałów multimedialnych gimnazjom, które wyraziły chęć 

uczestnictwa w konkursie. 

Do 10.11.2015 r.  - dostarczenie reklamy firmy związanej branżowo z wybranymi zawodami 

w języku odpowiednio niemieckim dla branży mechanicznej i angielskim dla branży 

informatycznej do ZSiPKZ w Bielawie. 

26.11.2015 r. - część pisemna i praktyczna konkursu w ZSiPKZ w Bielawie godz. 9.00. 
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