
KAŻDY JEST W CZYMŚ DOBRY

Takie  hasło  nierozerwalnie  związane  jest  z  naszą  codzienną  pracą  w  świetlicy.  Dlatego

organizujemy konkursy świetlicowe,  a  także  zachęcamy dzieci  do  udziału  w rywalizacji,  która

zwiększa  motywację  do  pracy,  na  większą  skalę  –  w  konkursach  międzyświetlicowych,

międzyszkolnych i ogólnopolskich.

Jakie korzyści dla dzieci płyną z udziału w konkursach:

- przeżycie emocji wywołanych przez rywalizację

- możliwośc prezentacji uzdolnień

- rozwój fantazji i zdolności abstrakcyjnego myślenia

- wzmocnienie samooceny poprzez wykonanie fajnej pracy

- satysfakcja z wykonania kreatywnego zadania

- wyrobienie naturalnej odporności na niepowodzenia

- poznanie twórczości innych 

- skonfrontowanie własnych pomysłów z aktywnością innych dzieci

- zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat związany z konkursem

Drodzy Rodzice, może namówicie dzieci żeby skorzystały z tej możliwości rozwoju, która stanie

się „przygodą” w obecnym czasie dość monotonnych, powtarzających się czynności.

Będę wyszukiwała dla Państwa i przekazywała propozycje udziału w konkursach dedykowanych

waszym dzieciom. Serdecznie zapraszam do udziału!

Oto pierwsza  propozycja  (całkowicie  bezpieczna,  przekazywanie  wytworów pracy dzieci  drogą

elektroniczną!)

Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Bezpieczne dzieci w sieci”

organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji

kierowany do dzieci w wieku szkolnym (cztery kategorie wiekowe)

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa

organizatorzy podjęli decyzję o elektronicznym wysyłaniu prac zgłoszonych do konkursu na adres

maols@ciop.pl 

Celem  konkursu  jest zwrócenie  uwagi  dzieci  na  tematykę  bezpieczeństwa  w  Internecie

rozumianego jako umiejętne korzystanie z jego zasobów, przeciwdziałanie cyberprzemocy, sprawne

reagowanie  na  jej  przejawy  oraz  wyszukiwanie  wartościowych  treści,  które  mogą  być

wykorzystywane w celach edukacyjnych. 

mailto:maols@ciop.pl


Dzieci mają okazję do twórczego, wizualnego zinterpretowania tej  tematyki poprzez wykonanie

prac:  dowolną  techniką  plastyczną  (np.  za  pomocą  ołówka,  kredki,  pasteli,  farb  plakatowych,

wycinanek) na papierze w formacie A3 lub w postaci grafiki komputerowej. 

Zaangażowanie  w  wykonanie  pracy  bez  wątpienia  wpłynie  na  podniesienie  poziomu  wiedzy

młodych internautów na temat bezpieczeństwa w sieci. 

Harmonogram konkursu:

 nadsyłanie prac - do 30 kwietnia 2020 r. 

 posiedzenie Jury - 7 maja 2020 r. 

 informacja do szkół o werdykcie - do 15 maja 2020 r. 

 wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych prac - 6 czerwiec 2020r. 

Więcej  informacji,  pliki  zgłoszeń  i  regulaminu  konkursu  są  dostępne  do  pobrania  na  stronie

www.ciop.pl zakładka „Wydarzenia” - „Konkursy” - „Konkursy plastyczne dla dzieci” -

KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNE DZIECI W SIECI”

Z uwagi na obecną sytuację prace plastyczne należy zgłaszać w wersji elektronicznej: skany

lub  zdjęcia  prac  plastycznych  lub  grafiki  komputerowe  na  adres  poczty  elektronicznej:

maols@ciop.pl  (tytuł  maila:  KONKURS  PLASTYCZNY  „Bezpieczne  dzieci  w  sieci”)  

i przesyłać jako zgłoszenia indywidualne.

Wprowadzając dziecko w temat można skorzystać z materiałów i wskazówek umieszczonych na

stronie  szkoły  w  zakładce  „Otwarte  zasoby edukacyjne”  -  „Bepieczeństwo  w sieci”,  filmików

edukacyjnych np. kreskówek pt. „Owce w sieci”, których celem jest wg ich twórców „edukacja na

temat  zagrożeń związanych  z  korzystaniem przez  dzieci  z  Internetu,  telefonów komórkowych  

i  innych  nowych  technologii.  Założeniem autorów  było,  by  cykl  kreskówek  dla  najmłodszych

internautów stał się okazją do nauki, młodzieży pokazał ich internetowe zachowania w krzywym

zwierciadle, a dla dorosłych – był rozrywką, ale i przyczynkiem do refleksji” .

Mam nadzieję, że udział w konkursie dostarczy Wam dużo satysfakcji!

                                                                                       Pozdrawiam

                                                                          wychowawca świetlicy Beata Nazorek

http://www.ciop.pl/

