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Regulamin  Powiatowego Konkursu dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

 
 

BOOKTALKING, CZYLI GAWĘDA O KSIĄŻCE… 

 
 

1. Organizatorzy: 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w 

Wojkowicach. 

Konkurs został objęty HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY POWIATU 

BĘDZIŃSKIEGO. 

2. Czas i miejsce trwania:  
10 czerwca 2022 roku, godz. 10.00,  
Zespół Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 
ul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice 

3. Cele konkursu: 

 propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozbudzanie zamiłowania czytania 
książek i czytania ze zrozumieniem, 

 doskonalenie umiejętności interpretacyjnych zakresu literatury pięknej, 

 rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, 

 pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie kształtowania umiejętności i 
gromadzenia wiedzy, 

 kształtowanie umiejętności prezentacji, 

 propagowanie dbałości o kulturę słowa, 

 zachęcanie do rozmawiania o literaturze, 

 kształtowanie wrażliwości czytelniczej, 

 integracja młodzieży z okolicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
4. Uczestnicy: 

 uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI -VIII szkół podstawowych i 
wszystkich klas szkół ponadpodstawowych naszego regionu, 

 uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach: szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. 
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5. Warunki uczestnictwa: 

 szkołę może reprezentować max. 3  uczestników (konieczne jest wcześniejsze 
podanie w zgłoszeniu liczby uczestników), 

 zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie wybranej książki metodą 
booktalking, czyli gawędy o książce w taki sposób, by zachęcić odbiorców do jej 
przeczytania. 

 prezentacja  książki nie może trwać dłużej niż 5 minut, w trakcie jej trwania 
uczestnik może wykorzystać różne metody i sposoby jej przedstawienia – rekwizyty, 
prezentację multimedialną, podkład muzyczny, przebranie, odczytywanie 
fragmentów, ekspresję ruchową i inne.  

 30 sekund przed upływem czasu zabrzmi pierwszy gong, by uczestnik miał możliwość 
spuentowania wypowiedzi, drugi – po upływie 5 minut od momentu rozpoczęcia 
prezentacji, co będzie równoznaczne z koniecznością jej zakończenia. 

 kolejność prezentacji wyznaczona zostanie drogą losowania w przeddzień konkursu, 

 zgłoszenia udziału należy nadsyłać drogą mailową: lowojkowice.konkursy@gmail.com  
lub telefonicznie (604 635 965) do 06 czerwca 2022 r. 

6. Obowiązki organizatorów: 

 zapewnienie miejsca i podstawowego sprzętu ( mikrofony, projektor multimedialny, 
głośniki), 

 opieka nad całością przedsięwzięcia. 
7. Obowiązki uczestników: 

 własny transport, 

 opiekun dla grupy z danej szkoły, 

 własny sprzęt ( jeśli wymagany jest dodatkowy - poza zapewnionym przez organizatora) – 
konieczność zaznaczenia tego w zgłoszeniu, 

 właściwe – zgodne z normami szkolnymi zachowanie podczas konkursu. 
8. Kryteria oceny: 

a. pomysłowość uczestników, 
b. poprawność językowa, 
c. kultura słowa, 
d. umiejętność zainteresowania odbiorcy książką, 
e. zaangażowanie emocjonalne, 
f. elementy istotne dla techniki booktalking: 

  trzymanie przed sobą książki podczas prezentacji 

  mówienie z pamięci,  

 nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą, modulacja głosu,  

 przywoływanie najciekawszego fragmentu książki,  

 prezentacja głównego wątku i bohaterów,  

 wyraziste rozpoczęcie prezentacji i przemyślana kompozycja 
wypowiedzi, 

9. Organizator powoła niezależną komisję z udziałem ekspertów.  
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ten sam dzień.  
11. Dla  laureatów konkursu przewidziane są nagrody. 

 

mailto:lowojkowice.konkursy@gmail.com

