
Szanowni Profesorowie, Drodzy Uczniowie! 
Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji  

międzyszkolnego konkursu czytelniczo-językowego BOOKTALKING 
 

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki, jej ustna prezentacja w języku angielskim. 

Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też 

kilku scen z książki.  Prezentacja powinna być jak rzut okiem na to, co naprawdę ciekawego 

znajduje się między okładkami książki. 

Uczestnicy prezentują się pojedynczo lub w  zespołach maksymalnie 3 osobowych. 

 

Celem konkursu jest: 

 doskonalenie umiejętności językowych, 

 popularyzacja czytelnictwa, 

 zmierzenie się ze sztuką autoprezentacji. 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest: 

 ustne zaprezentowanie książki lub odegranie sceny - rodzaj i gatunek prezentowanej 

literatury jest dowolny. 

 wypowiedź nie może przekroczyć 5 minut. 

 dopuszczalne będzie wykorzystanie muzyki jako tła, bądź podkładu 

 wysoko punktowane będą: właściwy dobór słownictwa, oryginalna forma prezentacji,  

umiejętności aktorskie, budowanie napięcia i tworzenie odpowiedniej atmosfery. 

 

Konkurs odbędzie się 29.11.2016 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, 2 Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej 

Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej ul. Matejki 8/10 w Poznaniu. 

Patronem konkursu przy współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM jest:  Ośrodek 

Doskonalenia Nauczyciela w Poznaniu oraz Wydawnictwo Oxford. 

Planuje się wykonanie nagrania z konkursu i ewentualne wykorzystanie materiału dla celów 
edukacyjnych oraz  promocyjnych. 

Każda ze szkół zgłasza zespoły (zespół od 1 do maksymalnie 3 osób). 

Prosimy o zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 28 października na adres:  

booktalking2lo@gmail.com  

Szczegóły dotyczące prezentacji zostaną podane przez organizatorów drogą mailową. 

Informacji udziela: prof. Renta Urbaniak oraz prof. Joanna Ferenc-Szkopek. 

 



Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast finaliści atrakcyjne nagrody ufundowane 

przez Wydawnictwo Oxford. 

BOOKATALKING 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Opiekun…………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:…………………………………………. 

Prezentowana książka………………………………………………………......................................... 

 

Zespół I…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zespół II…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zapotrzebowanie podczas prezentacji na ewentualny sprzęt multimedialny (prosimy o 

przesłanie tej informacji do dnia 14 listopada 

projektor…………………………………………………………………………………………………………………………….

komputer……………………………………………………………………………………………………………………………

głośniki……………………………………………………………………………………………………………………………. 

inne………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Wyrażenie zgody 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia, nazwiska, 
miejsca pracy autora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926, ze zm) 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 
90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas 
uroczystości podsumowania konkursu oraz wizerunku pracy i wykorzystanie ich poprzez 
umieszczenie zdjęć na stronie WWW oraz na tablicach ściennych i folderach w celu 
informacji i promocji szkoły. 

......................................................... 

podpis autora i opiekuna 


