17 marca 2017, Zielona Góra
Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa na pierwszą edycję Jedynka.Speech i Jedynka.Debate, przedsięwzięcia,
którego pomysłodawcami są uczniowie i nauczyciele języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego
im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. Wydarzenie zaplanowane jest na 24 kwietnia 2017 od
godziny 9:00 do 13:30 w budynku naszego Liceum przy ul. Kilińskiego 7.
Nasze zaproszenie kierujemy do nauczycieli języka angielskiego oraz chętnych uczniów gimnazjum.
Pragniemy zachęcić Nauczycieli do odwiedzenia naszej szkoły wraz ze swoimi uczniami w celu
zapoznania się z formułą promowaną przez portal www.ted.com Formuła ta jest fantastycznym
sprawdzianem autoprezentacji w języku obcym oraz służy rozwojowi osobistemu. Gimnazjalistom zaś
chcielibyśmy zaproponować formułę Jedynka.Speech. Polega ona na tym, wybrani przez Państwa
trzej uczniowie mogliby, jako reprezentanci Waszego Gimnazjum, wygłosić mowę w języku
angielskim. Tematyka i forma prezentacji jest dowolna, długość wypowiedzi do 5 minut. Szukamy
osób z pasją, potrafiących pięknie ubierać w słowa to, co robią i obserwują wokół siebie. Naszym
celem jest szerzenie idei autoprezentacji w języku obcym oraz idei rozwoju osobistego. Uczestnikom
pragniemy podziękować wręczając im dyplomy uczestnictwa oraz nagrody.
Drugim wydarzeniem dnia będzie Jedynka.Debate. Będą to trzy Debaty Oxfordzkie, których formę
chcielibyśmy Państwu przybliżyć i zachęcić do przyszłej współpracy. Zaplanowaliśmy trzy osobne
debaty, w których uczestniczyć będą uczniowie I, II i III klas naszego Liceum. W przerwach między
debatami przeprowadzimy Jedynka.Speech.
Zainteresowanych udziałem w Jedynka.Speech/Debate prosimy o zgłaszanie grup (z podaniem
ilości osób) w terminie do 15 kwietnia 2017r na adres: Kamila.Oleksyk@jedyka.zgora.pl. Przy
zgłaszaniu grupy prosimy o podanie imion i nazwisk przedstawicieli, którzy będą wygłaszać swoje
przemówienia oraz tematu ich wypowiedzi. Jeśli prezentujący będą chcieli skorzystać z wizualnych
form wspomagających ich ustne wypowiedzi (film, zdjęcia lub prezentacja multimedialna), prosimy o
przesłanie tych multimediów na podany poniżej adres mailowy w terminie do 21 kwietnia 2017.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatne. Oczekujemy jedynie wysokiego, adekwatnego
do możliwości uczniów gimnazjum, poziomu merytorycznego i językowego (angielski). My ze swojej
strony gwarantujemy wspaniałą zabawę w doborowym towarzystwie. Liczymy na Państwa obecność.
Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy Jedynka.Speech/Debate - Kamila Oleksyk i Daniel Brąś
oraz Dyrekcja I LO Ewa Habich
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