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Konkurs plastyczny "Prawa człowieka w życiu dziecka"

WILNO I WILEŃSZCZYZNA

Trzej Królowie przejdą
ulicami Wilna

Europejska Fundacja Praw Człowieka, 18 listopada 2015, 15:14

W związku z obchodzonym 20 listopada
Powszechnym Dniem Dziecka, Europejska
Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ogłasza
kreatywny konkurs plastyczny dla uczniów klas
5-8 pod hasłem "Prawa człowieka w życiu
dziecka".

Miło nam poinformować, że konkurs został objęty
patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka
RP Pana Marka Michalaka, którego zdaniem dzieci powinny znać swoje prawa, a dorośli powinni pamiętać, że
ich przywileje nie stoją w sprzeczności z prawami dziecka, lecz się uzupełniają.

Kościół katolicki obchodzi dziś
uroczystość Objawienia Pańskiego,
czyli święto Trzech Króli - Kacpra, Melchiora i Baltazara.
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POLACY NA LITWIE

Polak - wiceprezesem
Rady Wspólnot
Narodowych Litwy

Motywem przewodnim konkursu jest hasło "Prawa człowieka w życiu dziecka". Wystarczy wykorzystać
wyobraźnię i wykazać się kreatywnością, aby zdobyć atrakcyjne nagrody. Temat pracy nadesłanej na konkurs
powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka.
Celem konkursu jest:
1. promocja praw chronionych Deklaracją Praw Dziecka, Konwencją o Prawach Dziecka;
2. promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
3. popularyzacja problematyki praw człowieka i praw dziecka wśród uczniów szkół;
4. upowszechnienie wiedzy o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia;
5. promocja i upowszechnianie wiedzy na temat praw obywatelskich.
Zapraszamy uczniów do tworzenia prac plastycznych przy wykorzystaniu następujących technik plastycznych
m.in.: pastele, farby, tempera, pisaki, ołówki, długopisy, kredki, grafika, kolaż lub węgiel.

Wicedyrektor Domu Kultury Polskiej
w Wilnie Władysław Wojnicz został nowym
wiceprzewodniczącym Rady Wspólnot Narodowych,
działającej przy Departamencie...
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Pamiętaj - jedynym ograniczeniem jest Twoja własna wyobraźnia!
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, autorską pracę. Prace konkursowe należy składać do 11
grudnia 2015 r.
Na zwycięzców czekają: tablet (I miejce), ipod (II miejsce), konsola do gier (III miejce). Autorom wyróżnionych
prac zostaną przyznane drobne nagrody rzeczowe i materiały edukacyjne.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Po więcej informacji sięgnij na www.efhr.eu
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Liczba urodzeń wzrasta,
liczba zgonów - również
Dominykas, Matas i Nojus to
najpopularniejsze imiona chłopców
w 2015 roku na Litwie. Dziewczynkom najczęściej
dawano na imię Emilija, Liepa lub Kamilė. W...
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Od 1 stycznia obowiązkowe chipowanie psów, kotów...
Prezydent Litwy: Bezpieczeństwo dzieci to nasza...
Wycieczki po świątecznym Wilnie - po rosyjsku i...
Więcej

ZA MIEDZĄ

converted by W eb2PDFConvert.com

Zmarła Janina Zamojska,
ikona polskości
30 grudnia media obiegła
wiadomość o śmierci Janiny
Zamojskiej. Dzień później, 31 grudnia, kiedy większość z
nas przygotowywała się do zabaw noworocznych...
Pieniądze dla Polonii i Polaków za granicą znów w...
Kolejny Sylwester Taize na Łotwie
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, Feliksa...
Polskie święta dzieci z domów dziecka w...
500 zł dla polskiego ucznia na Litwie
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Szczęśliwego nowego
roku i szybko skorzystać
z naszej oferty pożyczki €
119 tylko nie więcej
Witam specjalne Polski Ms/M; Szwajcarski, Kanady,
Belgii czy francuski, portugalski;
Szczęśliwego nowego roku i szybko skorzystać z...
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Łączymy się w smutku z Rodziną Narkiewiczów...
Łączymy się w smutku... Pożegnanie Leonarda...
Świąteczne życzenia z Wilnoteki!
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OSTATNIO KOMENTOWANE
Piękne jest moje rodzinne
06.01.2016 - 10:30
Witam, od kilku lat biorę
02.01.2016 - 14:42
*BOROWSKI Bartosz
26.12.2015 - 20:13
Dobry film. Dziękuję za
24.12.2015 - 10:58
Dobry film. Dziękuję za
24.12.2015 - 10:57

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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