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Amnesty International v České republice
Městský úřad Litomyšl
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za finanční podpory NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti)

                                                                                                      
                                                                                                                V Litomyšli 3. 10. 2002

Vyhlášení festivalu tvořivosti – Dítě a jeho práva
Témata soutěže “Svět vhodný pro děti”

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
 
          ve dnech 21. – 22. listopadu 2002 se na VOŠP a SPgŠ Litomyšl bude konat 2. ročník festivalu tvořivosti Dítě a jeho práva pořádaný výše uvedenými organizacemi a institucemi. Záštitu nad festivalem převzala Česká komise pro UNESCO a hejtman Pardubického kraje. 

          Cílem festivalu je zvýšit mezi dětmi a mládeží povědomí o právech, která jsou zakotvena v mezinárodním dokumentu “Úmluva o právech dítěte”. Akce má zároveň podpořit zájem dětí o jejich vlastní aktivní účast na vytváření tolerantního a demokratického prostředí ve škole i v celé společnosti.  

          Festival je určen žákům dvou věkových kategorií: a)12–15 let, b)16–20 let, které k účasti na této akci srdečně zveme. Účastníci mohou být pouze z Vaší školy. Předpokládá se i zahraniční účast. Přihlášku na festival nám, prosím, zašlete co nejdříve, nejpozději však do 10. listopadu 2002 (v Příloze 2).

          Program festivalu bude tvořit soutěžní přehlídka v jednotlivých oblastech (literární – poezie a próza, dramatické, výtvarné a hudební), dále návštěva výstavy, slavnostní vystoupení vybraných účastníků festivalu a dílny – workshopy s tematickým zaměřením dramatickým, výtvarným, hudebním a pohybovým. V nich si účastníci soutěží a pozvaní hosté budou moci vyměňovat své zkušenosti, nacvičovat dovednosti a řešit problémy. Přesný harmonogram akcí obdrží přihlášené školy začátkem listopadu. 

          V příloze Vám posíláme propozice festivalu tvořivosti Dítě a jeho práva (v Příloze 1). Prosíme Vás, abyste s nimi seznámili žáky na Vaší škole. Věříme, že jsou u Vás tvořivé skupiny či jednotlivci, kteří mají zájem na festivalu prezentovat svoji tvorbu. Soutěžní práce budou hodnoceny odbornými porotami, přičemž bude kladen důraz na pochopení Úmluvy o právech dítěte, představivost a originalitu. Inspiraci k soutěži mohou učitelé i žáci najít například na internetové adrese www.amnesty.cz/vychova. Každý účastník soutěže dostane pamětní list a vítězům jednotlivých kategorií budou předány věcné ceny.

Těšíme se na setkání s tvořivostí žáků Vaší školy,

                                                                                 Stanislav Jeníček
                                                                                 ředitel VOŠP a SPgŠ Litomyšl

PŘÍLOHA 1

Propozice festivalu tvořivosti – Dítě a jeho práva

          Příloha 2 obsahuje jednak přihlášku k účasti na tematických dílnách, jednak přihlášku do vlastní soutěže. Účast na tematických dílnách není podmínkou účasti v soutěži “Svět vhodný pro děti”. Zároveň se lze naopak přihlásit do dílen bez vlastní účasti v soutěži. Lze se také přihlásit pouze do vybraných (vybrané) tematických (tematické) kategorií (kategorie) soutěže. Přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 10. 11. 2002 na adresu:

a) Emile Novotná, DM I
    Jiráskova 8
     570 12 Litomyšl
     kontaktní telefon: 461 612 062

          Práce do soutěžních přehlídek v tematických kategoriích A až E zašlete do 10.11. 2002 na adresu (Pozn.: Zaslané práce se z technických důvodů nevracejí):

b) VOŠP a SPgŠ Litomyšl
     Komenského náměstí 22
     570 12 Litomyšl


Tematické kategorie soutěže “Svět vhodný pro děti”

A. POEZIE
 
Z každé školy se mohou se svými pracemi zúčastnit 4 žáci v každé věkové kategorii (tzn. celkem 8 žáků). Každý účastník dodá maximálně dvě básně, přičemž její rozsah by neměl překročit jednu stránku strojopisu. Škola zašle všechny práce současně. Básně každého autora budou v jedné obálce v 5 kopiích. Jednotlivé básně nebudou označeny jménem autora, ale pouze názvem. Na obálce bude jméno, adresa autora, adresa školy a názvy vložených básní.

B. PRÓZA 

 Z každé školy se mohou se svými pracemi zúčastnit 4 žáci v každé věkové kategorii (tzn. celkem 8 žáků). Každý účastník dodá jednu práci, přičemž u věkové kategorie 12-15 let by neměla přesáhnout 3 stránky strojopisu a u kategorie 16-20 let 5 stránek. Škola zašle všechny práce současně. Prózy každého autora budou v jedné obálce v 5 kopiích. Jednotlivé příspěvky nebudou označeny jménem autora, ale pouze názvem. Na obálce bude jméno, adresa autora, adresa školy a názvy vložených básní.

C. VÝTVARNÉ PRÁCE

Z každé školy se mohou se svými pracemi zúčastnit 4 žáci v každé věkové kategorii (tzn. celkem 8 žáků). Každý účastník dodá maximálně tři práce, přičemž technika není určena. Maximální rozměr díla je formát A1. Škola zašle nebo jinak dodá všechny práce současně. Každá práce bude na zadní straně označena svým názvem, jménem a adresou autora. Dále bude přiložen celkový seznam autorů s jejich adresami, seznam názvů prací a adresa školy.

          Zaslané práce ve všech třech výše uvedených kategoriích posoudí odborná porota. Vybraní autoři prací budou pozváni k účasti na festival v Litomyšli, přičemž jim bude hrazena cesta i ubytování. S výsledky budou soutěžící seznámeni na slavnostním vystoupení vybraných účastníků festivalu. Z výtvarných prací bude na VOŠP a SPgŠ Litomyšl uspořádána výstava.

          Při přihlašování do následujících dvou kategorií (D a E) zašlete, prosím, na uvedenou adresu základní informace o příspěvku (viz. níže). Na základě nich budou vybráni účastníci, kteří své příspěvky budou prezentovat přímo na festivalu.  

D. DRAMATICKÝ ÚTVAR

Může jít o divadelní představení, dialogy, pantomimu, pohybové divadlo, loutkové představení apod. Příspěvek by neměl přesáhnout 30 min, měli by v něm vystupovat maximálně čtyři aktéři. Dramatický útvar bude předváděn v učebně dramatické výchovy, čemuž budou odpovídat technické možnosti. Je možná i osobní konzultace na tel. 461 612 062. Přihláška musí obsahovat název díla, jméno autora, stručný obsah, jmenný seznam účinkujících (lze dodat i videozáznam na nosiči VHS). Minimálně polovina účinkujících musí spadat do dané věkové kategorie.

E. HUDEBNÍ ÚTVAR

Může jít o sólový zpěv, zpěv s doprovodem hudebního nástroje či samotnou hru na hudební nástroj. Volba soutěžního repertoáru je žánrově neomezená, a může tedy obsahovat i vlastní tvorbu, úpravy apod. Délka jednotlivých soutěžních vystoupení by neměla přesáhnout 5 min.






























PŘÍLOHA 2 (k vytisknutí)

Přihláška na festival tvořivosti Dítě a jeho práva 
(Litomyšl 21. – 22. 11. 2002)

Tuto přihlášku zašlete do 10. 11. 2002 na adresu a) z Přílohy 1 a vlastní příspěvky do soutěže              na adresu b) z Přílohy 1.

Název školy:

Adresa školy:

Telefon:

Fax:

E-mail:

1. Přihláška do Tematických kategorií soutěže “Svět vhodný pro děti”:


	POEZIE:                                přihlašujeme ….. studentů a ……… prací

PRÓZA:                                 přihlašujeme …...studentů a ……… prací
VÝTVARNÉ PRÁCE:          přihlašujeme …...studentů a ……… prací
DRAMATICKÝ ÚTVAR:    přihlašujeme …...studentů a ……… prací
HUDEBNÍ ÚTVAR:             přihlašujeme …...studentů a ……… prací

Vlastní práce zašleme do 10.11. 2002 na adresu VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl


2. Přihláška do dílen (workshopů s tematickým zaměřením):

DÍLNY DRAMATICKÉ VÝCHOVY:  přihlašujeme ………..studentů            
DÍLNY VÝTVARNÉ VÝCHOVY:       přihlašujeme ………..studentů            
DÍLNY HUDEBNÍ VÝCHOVY:           přihlašujeme ………..studentů   

Pravděpodobný počet účastníků soutěže (+ doprovod), pro které žádáme ubytování z  21. 11. na 22. 11. 2002: ………………….


Dne:                                                                                                           Podpis a razítko 

