PRZETŁUMACZ POLSKI WIERSZ NA JĘZYK ANGIELSKI!
KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WIELKIEJ BRYTANII I
IRLANDII

Konkurs Polish Spotlight to sekcja specjalna konkursu Stephen Spender
Prize; nagrody są przyznawane w następujących kategoriach wiekowych: 18
lat i mniej, 14 lat i mniej oraz 10 lat i mniej. Konkurs jest otwary dla
mieszkańców i obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej oraz Irlandii, jak również dla uczniów brytyjskich szkół działających
poza granicami kraju. Płynna znajomość języka polskiego nie jest
konieczna, aby wziąć udział w konkursie: konkurs jest dedykowany dla
wszystkich osób chcących spróbować swoich sił w tłumaczeniu.
W tym roku prosimy uczestników konkursu o przetłumaczenie na język
angielski jednego z wybranych przez nas wierszy, które można znaleźć
na naszej stronie internetowej.
Uczestnictwo jest nieodpłatne. Zwycięzca każdej kategorii wiekowej
otrzyma nagrodę w wysokości £100, a zwycięskie tłumaczenia zostaną
opublikowane w broszurze konkursowej Stephen Spender Prize oraz na naszej
stronie internetowej.
Tłumaczenia zgłoszone do konkursu Polish
literatury polskiej, pani Antonia Lloyd-Jones.

Spotlight oceni tłumaczka

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać od 24 kwietnia do 17 lipca 2020
roku za pośrednictwem formularza internetowego.
Poniżej znajdują się linki dla nauczycieli do materiałów z zakresu przekładu
poezji w ramach nauczania zdalnego.
Konkurs Polish Spotlight jest organizowany trzeci rok z rzędu.

• Link do zwycięskich i wyróżnionych zgłoszeń konkursu Polish Spotlight 2019
• Link do komentarza jurorki konkursu Polish Spotlight 2019
MATERIAŁY POMOCNICZE DO KONKURSU POLISH SPOTLIGHT
Materiały dla nauczycieli
Karty pracy z zakresu przekładu poezji z języka polskiego na język angielski do
wykorzystania w ramach nauczania zdalnego można znaleźć klikając w
poniższe linki. Materiały są przeznaczone dla wszystkich uczniów, niezależnie
od stopnia znajomości języka polskiego.

„Kurczę blade” – Wanda Chotomska:
Materiały dla uczniów: plik pdf do pobrania
Materiały dla nauczycieli: plik pdf do pobrania
„Piosenka” – Krzysztof Kamil Baczyński:
Materiały dla uczniów: plik pdf do pobrania
Materiały dla nauczycieli: plik pdf do pobrania

Link do materiałów pomocniczych z zakresu przekładu poezji z innych języków
na język angielski

WARSZTATY POLISH SPOTLIGHT
Mieliśmy przyjemność przeprowadzenia w różnych szkołach serii warsztatów
„Polish Spotlight”. Klikając tutaj, można dowiedzieć się więcej na ich temat.
Prosimy, aby szkoły zainteresowane przeprowadzeniem w przyszłości tego typu
warsztatów skontaktowały się z organizacją Stephen Spender Trust, pisząc na
adres: info@stephenspender.org
Nagrody w konkursie Polish Spotlight są hojnie wspierane przez Komisję
Europejską oraz fundację The Polonsky Foundation.

