Drodzy Uczniowie zapraszamy Was i Wasze Rodziny do udziału
w konkursie plastycznym o Januszu Korczaku
oraz konkursie wiedzy o holocauście, życiu i działalności tego wybitnego pedagoga
– przyjaciela wszystkich dzieci i rodziców

Nawiązując do międzynarodowego programu „Krokus”
pragniemy przybliżyć sylwetkę wybitnego pedagoga, przyjaciela
dzieci i rodziców - Janusza Korczaka, który ponad podziałami,
w czasie II wojny światowej dał świadectwo tolerancji, szacunku
i miłości do drugiego człowieka. Prowadził domy dziecka dla polskich
i żydowskich sierot. Dbał o to, aby miały zaspokojone wszystkie
potrzeby. Nie opuścił swoich Małych Przyjaciół w najtrudniejszych
chwilach.

Janusz Korczaka mówił: „Przecież to największe szczęście żyć, pracować i walczyć, żeby
lepiej było na świecie”. Według tej dewizy przeżył życie, pomagał dzieciom, walczył o ich prawa
i lepsze jutro, leczył chorych, wspierał potrzebujących, niejednokrotnie z narażeniem własnego
życia. Był człowiekiem skromnym, życzliwym, oddanym sprawom dziecka.
Pisał: "Traktuj dziecko poważnie. Nie traktuj je, jak istoty niższej, głupszej od ciebie
dorosłego. Słuchaj tego, co ma Ci do powiedzenia. Szanuj jego uczucia."
Konkurs plastyczny polega na wykonaniu plakatu dowolną techniką plastyczną (rysunek,
collage, grafika, obraz) o wymiarach A4 lub A3, który zilustruje idee Janusza Korczaka:
 "Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat"
 „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
 „…dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od
zasług czy win, zalet czy przywar.”
Autorem pracy konkursowej może być jeden uczeń lub uczeń i jego rodzina. Prace należy
dostarczyć osobiście do opiekunów Konkursu w terminie do końca lutego 2015 r.
Konkurs wiedzy będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 20 poleceń
dotyczących holocaustu, życia i działalności Janusza Korczaka. Odbędzie się w marcu 2015 roku.
Zostanie poprzedzony warsztatami na temat zagłady Żydów w czasie II wojny światowej oraz
dyskryminacji i tolerancji. Uczniom zainteresowanym udziałem w turnieju wiedzy zostaną
udostępnione materiały edukacyjne na płytach.

Zapraszamy do udziału w konkursach. Na laureatów czekają nagrody .
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