REGULAMIN PROGRAMU EASY READERS
1. Program czytelniczy ‘Easy Readers’ przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Gimnazjum
w Jastkowie.
2. Program składa się z czterech modułów. Każdy z nich trwa dwa miesiące.
3. Każdy chętny uczeń może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
4. Uczestnik programu powinien wykonać jedno zadanie obowiązkowe podczas trwania
pojedynczego modułu.
5. Brak wykonania zadania obowiązkowego nie skutkuje wykluczeniem z programu, jednak
uczestnik nie zostanie uwzględniony w rankingu bieżącego modułu.
6. Zadania dodatkowe indywidualne i grupowe nie są obowiązkowe, Można je wykonać
w dowolnym momencie trwania programu, a punkty zostaną doliczone do bieżącego modułu
i uwzględnione w rankingu końcowym.
7. Zasady punktowania:
Zadanie obowiązkowe (zadania związane z treścią lektury) – 1 do 5 punktów
Portret bohatera książki – 1 do 5 punktów
Recenzja książki – 1 do 5 punktów
Komiks na podstawie opowiadania – 1 do 6 punktów (dla każdej osoby z grupy).
8. Punkty sumowane są na zakończenie każdego modułu oraz na zakończenie programu,
a następnie układane są rankingi uczestników wg ilości uzyskanych punktów.
9. Ocena prac uczestników dokonywana jest do momentu zakończenia bieżącego modułu.
10. Rankingi laureatów przedstawiane są na stronie internetowej szkoły i na korytarzu szkoły.
11. Prace plastyczne uczestników programu zostaną zaprezentowane na forum szkoły.
12. Laureaci rankingu modułu zajmujący miejsca 1-3 otrzymują oceny bardzo dobre z języka
angielskiego.
13. Laureat I miejsca w rankingu na zakończenie programu otrzymuje ocenę celującą z języka
angielskiego. Osoby, które zajmą II i III miejsce otrzymają oceny bardzo dobre. Uczniowie
którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają także dyplomy i nagrody niespodzianki.
14. Rankingi zostaną również opracowane wg klas.
15. Koordynator programu i inni nauczyciele języka angielskiego mogą również nagradzać innych
uczestników wg własnego uznania (np. za wyróżnienie się na tle grupy czy szczególną
aktywność).

ZADANIA UCZESTNIKÓW:
- obowiązkowe (w modułach dwumiesięcznych)
- rozwiązywanie zadań związanych z treścią przeczytanej lektury
- opcjonalne
- recenzja lektury w języku angielskim (50-100 słów)
- portret bohatera oparty na informacji z lektury
- przygotowanie komiksu na podstawie opowiadania (zadanie grupowe)

