
 

Zapraszamy 
młodzież starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów 

z Gminy Czarnków do udziału w Konkursie Oratorskim 

 

„Przemówić do rozumu”  
/Realizacja zadania wspierana przez Samorząd Gminy Czarnków/ 

 

 

 

Organizatorzy Projektu: 

   
Fundacja „Gębiczyn” - w partnerstwie z  Gminną Komisją d/s. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie 

 

Cele konkursu oraz poprzedzających go zajęć warsztatowych: 

  
A/ Przygotowanie uczniów do wykorzystania umiejętności wygłaszania 

przemówień lub prezentacji w celu: przeciwdziałania patologiom społecznym , 

życia  w zgodzie  z dobrymi zasadami, poszanowania drugiego człowieka i 

kreowania rzeczywistości. 

 

B/ Uzupełnienie wiedzy szkolnej w zakresie reguł komunikacji społecznej, 

poprzez udział w aktywizujących zajęciach warsztatowych 

 

C/ Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania argumentów 

pomagających  w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji indywidualnych i 

społecznych 

 

D/ Inspirowanie uczestników do samodzielnego wyboru tematu oracji, 

postawienia diagnozy oraz sposobu argumentacji dla przekonania odbiorców 

 

E/ Umożliwienie sprawdzenia umiejętności krasomówczych poprzez udział w 

konkursie międzyszkolnym 
 

Adresaci Projektu: 

 

Projekt o charakterze edukacyjno- społecznym adresowany jest do uczniów klas 

5 i 6 szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z Gminy Czarnków.  

 

 

 



 

Forma realizacji: 
Organizatorzy zakładają realizację dwustopniową: 

 

 I/ Wybrani przez szkołę uczestnicy konkursu/ 3 osoby z każdej szkoły/ 

biorą udział w warsztatach retoryki pt. „POKAŻ JĘZYK”, w ramach,  których : 

- zapoznają się z wiedzą na temat wygłaszania przemówień,   

- poznają zasady pisania krótkiej mowy na zadany temat   

- poznają podstawowe techniki w zakresie pięknego mówienia ze 

zrozumieniem.  

Termin warsztatów –  21 i 22 maja 2013 /dla uczniów szkół podstawowych/ 

                                     24 maja /dla uczniów gimnazjów/ 

Miejsce:  Siedziba  Fundacji ”Gębiczyn” 

Czas trwania zajęć – 4 godziny /z przerwami relaksującymi oraz przerwą na 

posiłek/. 

 

II/ Uczestnicy wygłaszają zgodną z tematem konkursu orację, przy 

udziale publiczności oraz Jury Konkursowego.  

Termin:  27 września 2013           Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Gębicach 

 

 / Uroczyste wręczenie „Pucharu Mówcy” i wyróżnień oraz występ laureatów  w 

Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej  Gębiczynie 

  -Piknik Kulturalny, październik  2013/ 

               UWAGA: 

 Oracja nie może przekraczać – 3-4  minut i musi być wygłoszona z 

pamięci   

 uczestnik w dniu konkursu składa dwa egzemplarze oracji w formie 

pisemnej. 

Temat oracji: 
„Twój głos w ważnej sprawie dotyczącej uzależnień” 

  – Zaproponuj działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 

narkotykom i przemocy. Spróbuj powiększyć obszary dobra. 

 
Organizatorzy serdecznie zachęcają uczniów i nauczycieli do udziału w Projekcie, który 

nie tylko zwraca uwagę na ważne aspekty i zagrożenia życia społecznego, ale pozwala 

młodym ludziom na zdobycie nowej umiejętności i korzystania z narzędzia jakim jest 

polski język. Organizatorzy zakładają,  że w dobie niebywałej brutalizacji języka 

zarówno polityków jak i ulicy, przygotowanie grupy młodych ludzi do  dostrzeżenia 

innych walorów ludzkiej mowy może przyczynić się do zapobiegania złu, a tym samym 

powiększania obszarów dobra    

 

 

 

Przewodnicząca GK RPA                                    Prezes Fundacji ”Gębiczyn”  

………………………………….                         ………………………………..                             



 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
Konkurs Oratorski 

„PRZEMÓWIĆ DO ROZUMU” 

                   
Temat oracji: 

„Twój głos w ważnej sprawie dotyczącej uzależnień.   
 Zaproponuj działania związane z przeciwdziałaniem  

alkoholizmowi, narkotykom i przemocy. Spróbuj powiększyć 

obszary dobra. 

 

 

 

.......................................................................................... 
imię i nazwisko uczestnika 

 

.......................................................................................... 
wiek/ klasa 

 

.......................................................................................... 
nazwa szkoły 

 

......................................................................................... 
nazwisko nauczyciela patronującego 

 

 

 

 

            Prosimy uprzejmie o przesłanie zgłoszenia trzech  uczestników  , 

zakwalifikowanych przez  szkołę na warsztaty oratorskie przygotowujące do 

udziału konkursie, wg załączonego wzoru  do 30 kwietnia 2013, 

                                                     na adres: 

gebiczyn@interia.pl  lub tel.67/255 13 99 


