
WARSZTATY MIEDZYSZKOLNE 

 „IV Wyprawa dookoła świata- 

Ameryka Północna”  

  

ORGANIZATOR:  

 Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie, ul. Miernicza 10  

 

WSPÓŁORGANIZATOR:  

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;  

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie;  

MIEJSCE KONKURSU:  

 Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie, ul. Miernicza 10 

CELE KONKURSU:  

 Przybliżenie kultury Ameryki Północnej; 

 Wymiana wiedzy i umiejętności; 

 Integracja szczecińskich szkół; 

 Wzbudzanie tolerancji międzykulturowej. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:  

 Warsztaty są imprezą otwartą.  

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału oraz przygotowanie 

prezentacji na wybrany i ustalony z organizatorem temat.  

 Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia.  

 Karty zgłoszeń muszą zawierać dokładny adres (z telefonem) placówki oraz dane opiekuna SKEM.  

 Warsztaty składają się z dwóch części. I Prezentacji - uczestnicy mają 5 minut na zaprezentowanie swojego 

zagadnienia i II Praktycznej -10 min na przeprowadzenie zadania dla pozostałych.  Uczniowie poznają 

prezentacje przygotowane i wykonują zadania przygotowane przez inne drużyny. 

Zadaniem dla widzów może być krótka zabawa, gra, krzyżówka, puzzle, łamigłówka, degustacja nawiązująca 

do przedstawionego tematu. 

W tym dniu obowiązuje strój z nawiązujący do strojów amerykańskich. 

Zespoły przygotowują jedno zagadnienie z życia Ameryki w uzgodnieniu z organizatorem oto przykłady (mile 

widziane inne propozycje): 



KATEGORIE WIEKOWE:  

 Uczestnicy warsztatów:  

 - dzieci /młodzież ze szkół podstawowych i specjalnych zrzeszone w SKEM; 4 osobowe zespoły 

  

MIEJSCE I TERMIN:  

 Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie, ul. Miernicza 10, – 14 kwiecień 2015 r. godz. 12.30.  

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca 2014 pod adresem: bozena@ethomsen.eu 

 

UWAGI KOŃCOWE:  

 Informacja o harmonogramie działań będzie przesłana do szkół drogą elektroniczną z 

potwierdzeniem przeczytania wiadomości.  

 Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty 

wartościowe).  

 Za rzeczy pozostawione bez nadzoru – organizator nie odpowiada.  

 Drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz zabierają własnoręcznie wykonane 

pamiątki w toku warsztatów. Dostępne przybory i materiały: kredki, nożyczki, klej, gazety, papier, itp. 

(inne proszę uzgodnić). 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 

883 z późn. zm.) dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie 

dzieci na warsztaty, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, 

w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie 

publikacji w celach niekomercyjnych. 

 

Przykłady:

• FAKTY  

• Historia flagi   

• Mapa  

• Taniec  

• Zwierzęta  

• Budowle  

• Rdzenni; Indianie  

• Stroje   

• kuchnia   

• Muzyka     SP 37  

• Sztuka SP 

• Roślinność  

• Przedmioty codziennego 
użytku - 

 

Sporządziła: Bożena Thomsen, SP23 



KARTA ZGŁOSZENIA 

(WYPEŁNIAC DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Zgłaszam udział szkoły/ placówki………………………………… ……….. 

 

w imprezie edukacyjnej -„V Wyprawa dookoła świata – Ameryka 

Północna”, która odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 23  

w dniu 14.04.2015 w auli szkoły o godzinie  12.30  

 

 Opiekun: …………………………………………………., Tel. ………………………………………….. 

TEMAT: …………………………………………………….. (do uzgodnienia z organizatorem) 

 

Imiona i nazwiska uczestników (4 osoby): 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

Zgłoszenia do 30.03.15 na fax nr: 914600288 

Lub e-mail: bozena@ethomsen.eu 

 


