28 lutego 2018, Zielona Góra

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa na drugą 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 27 marca 2018 od
godziny 9:00 do 13:30 w budynku naszego Liceum przy ul. Kilińskiego 7 w Zielonej Górze.
Nasze zaproszenie kierujemy do nauczycieli języka angielskiego, chętnych gimnazjalistów oraz
uczniów kl. 7 szkoły podstawowej. Chcielibyśmy zaproponować Państwa uczniom formułę
Jedynka.Speech, która w swoim zamyśle ma być zbliżona do formatu promowanego przez portal
www.ted.com. Jest to fantastyczny sprawdzian sztuki autoprezentacji w języku obcym. Wybrani przez
Państwa maksymalnie trzej uczniowie, jako reprezentanci Waszej szkoły, wygłaszają mowę w języku
angielskim. Tematyka i forma prezentacji jest dowolna, a 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 Debaty Oxfordzkie, których formę
chcielibyśmy Państwu przybliżyć i jednocześnie zachęcić do przyszłej współpracy.
Zainteresowanych udziałem w Jedynka.Speech prosimy o zgłaszanie grup (z podaniem ilości osób)
w terminie do 19 marca 2018r. na adres: Kamila.Oleksyk@jedyka.zgora.pl. Przy zgłaszaniu grupy
prosimy o wypełnienie załączonego formularza w celu ułatwienia całego procesu rejestracji. Jeśli
prezentujący będą chcieli skorzystać z wizualnych form wspomagających ich ustne wypowiedzi (film,
zdjęcia lub prezentacja multimedialna), prosimy o przesłanie tych multimediów na podany adres
mailowy w terminie do 23 marca 2018.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatne. Oczekujemy jedynie wysokiego, adekwatnego
do możliwości uczniów, 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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