ŁÓDZKIE
WIELOJĘZYCZNE

Regulamin I Przeglądu Prezentacji Osiągnięć i Sukcesów
w ramach projektu edukacyjnego ŁÓDZKIE WIELOJĘZYCZNE
Organizatorzy
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
Stowarzyszenie Łódzkie bardziej francuskie
Uczestnicy przeglądu
wszystkie typy szkół i przedszkola
Cele przeglądu
:
1. Promowanie wielokulturowości
2. Zachęcanie do nauki różnych języków obcych
3. Upowszechnianie projektów związanych z językami obcymi, zrealizowanych przez
nauczycieli w szkołach w roku szkolnym 2014/2015
4. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych w regionie łódzkim
5. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych urządzeń i technologii
informacyjnych
Warunki uczestnictwa
:
1. Projekt adresowany jest do nauczycieli języków obcych oraz dyrektorów wszystkich
typów szkół i przedszkoli z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.
2. Przedmiotem Przeglądu Prezentacji są krótkie filmy w konwencji TED (prelekcja 
czas trwania do 5 minut), w którym autorzy opiszą swoje działania na terenie szkoły
lub przedszkola, związane z językami obcymi, zainspirują innych do działania,
przedstawią pomysły warte rozpowszechniania.
3. Materiał filmowy powinien być wykonany w technice cyfrowej (kamera cyfrowa lub
telefon komórkowy) i nadesłany w jednym egzemplarzu na płycie CD lub DVD w
formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, All Player.

Zasady zgłaszania prac
:
1. Prace można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
ul. Wólczańska 202
90531 Łódź
z dopiskiem Łódzkie Wielojęzyczne
2. Prace przesyłane pocztą powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy
zniszczeniu.
3. Do pracy należy dołączyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy (w załączeniu).
Kryteria oceny
1. Nadesłane prezentacje zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.
2. Ocenie podlegać będzie zgodność z konwencją TED  przedstawienie pomysłu, który
warto upowszechniać, atrakcyjność proponowanych działań związanych z językami
obcymi.
3. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.
4. Wyróżnione prezentacje zostaną upowszechnione na stronach internetowych WODN
oraz Stowarzyszenia Łódzkie bardziej francuskie.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
7. Organizatorzy mają prawo do publicznego prezentowania nagrodzonych prac.
Terminarz przeglądu
1. Ogłoszenie wyników przeglądu nastąpi na początku marca 2016 roku.
2. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 
15 stycznia 2016 roku 
(decyduje data
dostarczenia pracy do organizatora lub data stempla pocztowego).
3. O wynikach przeglądu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub odrębnym
pismem.

Kontakt z organizatorem:
Joanna Bechcińska 
j.bechcinska@wodn.lodz.pl
Barbara KownackaMaciaszek b
arbara.kownacka.maciaszek@gmail.com
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I Przegląd Prezentacji Osiągnięć i Sukcesów
w ramach projektu edukacyjnego ŁÓDZKIE WIELOJĘZYCZNE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko nauczyciela
.…..………….………….……………………………………….……
Nazwa szkoły / przedszkola
..………………………………………………………………………
Adres szkoły / przedszkola
.....…………………….……………………………………………………….
Email placówki .……..…….…………………………………………………………………
Telefon placówki ………………………..………………...…………………………
Telefon kontaktowy oraz email nauczyciela
……..………………….……...…………………………………
Program odtwarzający płytę ……….……..…………………………………….……………
Czas trwania filmu ….…………………....…………………………………….……..
Krótki opis pracy .….…..………………………………………………………………
……………………………......................……………………………………………...
………………………...........................................................………………………
Oświadczam, że jestem właścicielem praw autorskich do zgłaszanego filmu oraz
zapoznałem/am się z Regulaminem przeglądu i akceptuję jego postanowienia.

……………………………………………………
Podpis uczestnika przeglądu

