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O znaczeniu rodziny w życiu człowieka

Czego dotyczy
Projekt  ma  służyć  poszerzeniu  wiedzy  uczniów  na  temat  znaczenia  rodziny  w  formowaniu  osobowości  młodego
człowieka. 

Realizacja
O znaczeniu rodziny w życiu człowieka to projekt, na który składają się: 
 konkursy (przeprowadzane w trzech kategoriach) 
 konferencja  popularnonaukowa podsumowująca  prace  uczniów,  ukazująca  wieloaspektowo  znaczenie  rodziny  w

życiu człowieka.

Hasło przewodnie projektu w roku szkolnym 2022/2023
Bo rodzina jest najwyższym dobrem człowieka…

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie mogą wziąć udział w następujących konkursach na pracę poświęconą rodzinie: 
1. Konkurs literacki – artykuł lub opowiadanie prozą lub utwór poetycki.
2. Konkurs recytatorski. 
3. Konkurs plastyczny.

Prace  mają  być  poświęcone  różnym  aspektom  funkcjonowania  rodziny,  prezentować  znaczenie  rodziny  w  życiu
człowieka.
Rozstrzygnięcie konkursów, prezentacja nagrodzonych prac odbędą się podczas konferencji podsumowującej projekt. 

Rodzaj i forma oceny
 ocena jury na zakończenie projektu – wyłonienie najlepszych prac konkursowych w poszczególnych kategoriach;
 ocena wychowawców/nauczycieli po zakończeniu zadań;
 prezentacja nagrodzonych prac podczas konferencji podsumowującej; 
 wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych; 
 publikacja nagrodzonych prac w specjalnym numerze gazetki szkolnej, na stronie Jubileuszu Szkoły, w publikacji

przygotowanej na obchody Jubileuszu Szkoły. 

Etapy pracy nad projektem, terminy
 do 31 stycznia 2023 – ogłoszenie konkursów; 
 do 31 marca 2023 – dostarczenie prac konkursowych;  
 do 14 kwietnia 2023 – zebranie i ocena prac konkursowych, wysłanie laureatom (I, II, III miejsce, wyróżnienia)

zaproszeń na konferencję; 
 25 kwietnia 2023 – konferencja podsumowująca, rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród;
 maj-październik 2023 – publikacja nagrodzonych prac.

Odbiorca projektu – uczniowie różnych szkół  ponadpodstawowych uczestniczący w projekcie,  społeczność  szkolna,
przedstawiciele społeczności lokalnej, akademickiej. 

Nagrody
I w każdej kategorii – nagroda pieniężna, książkowa, dyplom     II i III w każdej kategorii – nagroda książkowa, dyplom 

Zapraszamy do udziału w konkursach!                                                               Koordynatorzy projektu 
Szczegółowe informacje już wkrótce!                          dr Renata Bryzek mgr Agnieszka Wierzbicka  mgr Magdalena Ostas
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