”Rozsiewajcie miłość wszędzie, dokąd się udacie,
a zacznijcie od własnego domu”
Matka Teresa z Kalkuty

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY

NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ MOJEGO ŻYCIA
-MOJE WSPOMNIENIA
I. ADRESACI KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, dorosłych i seniorów:
I kategoria - dzieci 3,4-letnie
II kategoria - dzieci 5,6-letnie
III kategoria - uczniowie 7-9 lat
IV kategoria - uczniowie 10-12 lat
V kategoria - uczniowie 13-16 lat
VI kategoria - uczniowie 17 -2- lat
VII kategoria - dorośli
VIII kategoria seniorzy
II. ZADANIA KONKURSU








rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
umiejętne wykorzystanie środków i technik plastycznych
uwrażliwienie młodzież na wartości życia, rodziny, ludzi
wzbudzenie w młodzieży postawy wdzięczności, rodzicom i Bogu za otrzymane dary
kształtowanie umiejętności cieszenia się z drobnych wydarzeń i dostrzegania radości
w codziennym życiu
rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży osób dorosłych i seniorów –
prezentacja literacka i plastyczna wspomnień
koordynacja konkursów w poszczególnych szkołach: nauczyciele wychowawcy i
również wszyscy nauczyciele plastyki, j. polski, historia itp.

Jaki jest mój uczeń? Jakie ma wartości? Jak potrafi dostrzegać radość w codziennym życiu?
Jakie są jego wspomnienia rodzinne?

III. ORGANIZATOR
FUNDACJA AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA
KAŻDEGO

IV. ZASADY KONKURSU
Konkurs Plastyczny:







w konkursie wezmą udział prace wykonane dowolną techniką malarską
każdy autor może nadesłać jedną pracę
format prac dowolna
przesłane prace przechodzą na własność organizatora
Każda praca ma być opisana ;
tytuł pracy: imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły

Konkurs Literacki:








w konkursie wezmą udział prace; wiersz lub tekst prozy nigdzie dotychczas
niepublikowany
i nagradzany
każdy autor może nadesłać jedną pracę
prace powinny być przepisane maszynowo lub komputerowo
przesłane prace przechodzą na własność organizatora
każda praca ma być opisana
tytuł pracy: imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły

Termin nadesłania prac do 10.05.2013r. na adres:
Fundacja Aktywne Centrum Edukacji
Uniwersytet Otwarty dla każdego z dopiskiem: „Najpiękniejszy dzień mojego życia”
e-mail: fundacja.ace@gmail.com

