Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego w roku 2019 odbędzie się już jego dwudziesta pierwsza edycja.
Krakowskie eliminacje OKK wpisują się w realizację działań w ramach Miesiąca Języka Ojczystego na
Uniwersytecie Jagiellońskim, które koordynuje Wydział Polonistyki.
Uwaga! Pierwszeństwo w korzystaniu z warsztatów językoznawczych przeprowadzanych przez
studentów UJ będą miały te szkoły, z których uczniowie wezmą udział w konkursach organizowanych w
ramach Miesiąca Języka Ojczystego, w tym w XXI OKK.
W bieżącym roku szkolnym hasło konkursowe brzmi:

„Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”.

Uczestnik - uczeń klasy VIII szkoły podstawowej, gimnazjum lub uczeń szkoły ponadgimnazjalnej przygotowuje i prezentuje 5-minutową mowę na podany temat, stosując adekwatne chwyty retoryczne.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie OKK:
http://www.krasomowczy.pl/pl/show/2
Eliminacje lokalne odbędą się w następujących terminach:
4.02.2019 Brzesko
6.02.2019 Zakliczyn
20.02.2019 Nowy Targ
21.02. 2019 Kraków
Pozostałe miejsca i terminy eliminacji będą ogłaszane na stronie:
http://www.krasomowczy.pl/pl/show/11
Po eliminacjach lokalnych odbędą się w Krakowie (27 lutego 2019 r.) eliminacje wojewódzkie, zatem ich uczestnicy będą
mogli zdobyć tytuły laureatów Konkursu już na tym właśnie, znaczącym etapie. Te eliminacje planujemy przeprowadzić
w jednym z najpiękniejszych miejsc w Krakowie - auli Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24 - i połączyć z
ciekawymi prezentacjami oraz promocją studiów polonistycznych, które od roku 2019/2020 zyskają dodatkowe walory
związane z dużym grantem unijnym.
Na najlepszych mówców czekają w finale (8 marca 2019 r. w Katowicach) cenne nagrody (m.in. wizyta w Parlamencie
Europejskim w Brukseli).

Uwaga
Eliminacje lokalne w Krakowie
1. W przypadku dużej liczby chętnych z danej szkoły sugerujemy przeprowadzenie eliminacji na etapie
szkolnym. Poza wyjątkowymi przypadkami jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie trzech uczestników swoich podopiecznych.
2. Zgłoszenia (imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna + kontakt mailowy, nazwa i adres
szkoły) przyjmujemy do 14 lutego mailowo na adres: agn.kania@uj.edu.pl
3. Eliminacje lokalne odbędą się w gościnnych progach VI LO w Krakowie przy ul. Wąskiej na Kazimierzu w
godzinach przedpołudniowych 21 lutego 2019 r.
Cenna pomoc w codziennej pracy dla nauczycieli i uczniów to przygotowane przez organizatorów warsztaty on-line,
które można z powodzeniem wykorzystać na lekcji lub zlecić uczniom do obejrzenia w domu.

Link do prezentacji "Wizerunek dobrego mówcy" (cz. 1):
https://www.youtube.com/watch?v=tzdSg98SezY
(dalsze części pokażą się po prawej stronie ekranu)
Link do prezentacji "Dlaczego retoryka?" - o tym, jak przygotować dobrą mowę (w kontekście także
nowego ustnego egzaminu maturalnego):
https://www.youtube.com/watch?v=JDQ2sac0AyM
Link do ćwiczeń z emisji głosu (cz. 1):
https://www.youtube.com/watch?v=FFQLWccTukQ
(dalsze części pokażą się po prawej stronie).
Serdecznie zapraszamy do udziału.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt (agn.kania@uj.edu.pl, tel. 606 432 621)
Z wyrazami szacunku
- w imieniu organizatorów Agnieszka Kania

