"POKÓJ, TOLERANCJA, AKCEPTACJA…” - KONKURS PLASTYCZNY
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński - patron naszego gimnazjum głosił, że „Największą
mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać”. Otaczający nas świat jakby zapomniał o nauce
tego wielkiego Polaka. Stąd w listopadzie bieżącego roku w Zespole Szkół w Choroszczy
zorganizujemy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który wpisze się w Tydzień Edukacji
Globalnej. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę uczniów naszej szkoły na ważne kwestie,
które powinny być przestrzegane przez wszystkich ludzi na całym świecie, takie jak:
respektowanie praw innych, uznanie i akceptacja różnic indywidualnych, umiejętność
słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, otwarcie na cudze myśli i poglądy.
Pragniemy podkreślić, jak ważny jest szacunek dla drugiego człowiek oraz akceptacja
różnorodności kulturowej.
Serdecznie zapraszamy uczniów Zespołu
Szkół w Choroszczy do wzięcia udziału
w
konkursie
plastycznym
pod
hasłem:
"POKÓJ, TOLERANCJA, AKCEPTACJA…”
propagującym idee TYGODNIA EDUKACJI
GLOBALNEJ i MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
TOLERANCJI.
Konkurs dotyczy problematyki związanej
z przeciwdziałaniem nasilającym się zjawiskom
nietolerancji,
przemocy,
nacjonalizmu
i antysemityzmu, a także marginalizacji
i dyskryminacji mniejszości narodowych. Jego
celem jest wzbudzenie w dzieciach i młodzieży
pozytywnych refleksji na temat różnorodności
kultur i narodów oraz rozwijanie postawy tolerancji
i szacunku wobec innych poglądów, wyznań,
kultur,
tradycji,
narodowości
czy
ras,
przełamywanie stereotypów, a także zwrócenie uwagi na znaczenie wielokulturowości
i wartości płynących z tolerancji. Przyjaźń i współpraca łącząc ludzi, powinny budować pokój,
pozytywne nastawienie w stosunku do innych osób.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu, który zilustruje idee pokoju
i tolerancji. Pracę należy wykonać dowolną płaską techniką plastyczną (rysunek, collage,
grafika, obraz) w formacie A4 lub A3. Plakat może zawierać tekst wybranego cytatu oraz
elementy graficzne.
Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy klasy
do opiekunów konkursu (p. Ewa Zalewska, Barbara Joka i Anna Kozłowska) w terminie do 10
listopada 2016 r.
Autorem jednej pracy konkursowej może być jeden uczeń lub uczeń i jego rodzina.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, a w przypadku
wykonania pracy wspólnie z rodziną: imiona i nazwiska członków rodziny oraz stopień
pokrewieństwa (brat, siostra, mama, tata, babcia, dziadek etc.).
Zapraszamy do udziału w konkursie .
organizatorzy
Ewa Zalewska, Barbara Joka, Anna Kozłowska

