IV FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie Koźlu ma przyjemność zaprosić
uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego do współpracy i
udziału w IV Festiwalu Praw Człowieka. Tegoroczna edycja będzie przebiegała pod hasłem praw
dziecka w czasie wojny.
Szczegóły działań w bieżącej edycji przedstawione są w załączonym piśmie i zostaną
zamieszczone na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego. Koordynatorem IV
Festiwalu Praw Człowieka jest Pani Marzanna Gądek-Radwanowska, z którą można się
kontaktować pod numerem 602858797 lub pod adresem marzanna_g@wp.pl
ZASADY UDZIAŁU
1. W Festiwalu Praw Człowieka mogą uczestniczyć przedszkola i szkoły z terenu powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego, które zgłoszą swój akces przesyłając stosowną informację na adres
e-mail II LO im. M. Kopernika sekretariat@lo2kk.edu.pl do dnia 10 stycznia 2020r.
2. Działania podejmowane w ramach Festiwalu będą się odbywały w okresie od 13 stycznia 2020
do 19 marca 2020 roku.
3. Zasadniczym celem Festiwalu jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o prawach człowieka ze
szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w czasie wojny.
4. Każda placówka uczestnicząca w Festiwalu przygotowuje dowolne przedsięwzięcie realizujące
cele Festiwalu skierowane do swojej społeczności w celu jak najszerszego rozpowszechnienia
promowanych idei. Forma przedsięwzięcia jest całkowicie dowolna.
5. Każda placówka przygotowuje 3-minutowy materiał audiowizualny (film, prezentacja),
pokazujący przeprowadzone działanie, który zostanie zaprezentowany podczas Gali.
6. Szkoły przygotowują również piosenkę związaną z tematyką projektu. Piosenka zostanie
przedstawiona na żywo podczas Gali, nie powinna przekroczyć 3 minut. Dopuszczalny jest
jedynie podkład zarejestrowany na nośniku dźwięku.
7. Przedsięwzięcie realizowane w szkole i piosenka nie podlegają ocenie.
8. Materiał przedstawiający przedsięwzięcie oraz podkład do piosenki muszą być dostarczone do
organizatora najpóźniej na tydzień przed Galą podsumowującą Festiwal, tj. do 12 marca 2020
roku.
9. W ramach Festiwalu zaplanowano dwie konkurencje podlegające ocenie:
a) turniej debat oksfordzkich
b) konkurs na najlepszy plakat (format A-3, technika dowolna)
10. Przeprowadzenie Turnieju zaplanowano na 28 lutego 2020 roku. Dokładne miejsce Turnieju
zostanie podane do wiadomości po otrzymaniu zgłoszeń od poszczególnych szkół.

W porozumieniu ze szkołami podstawowymi organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
Turnieju dla szkół podstawowych poza siedzibą II LO ze względu na trudności lokalowe.
11. W dniu 17 stycznia 2020 w II LO odbędzie się szkolenie dla nauczycieli przygotowujących
uczniów do udziału w debatach oksfordzkich. Godzina i czas trwania szkolenia zostaną ustalone
w porozumieniu z edukatorką.
12. W dniu 6 lutego 2020 w II LO odbędzie się szkolenie dla uczniów biorących udział
w debatach. Godziny warsztatów zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
13. Szkoły zainteresowane udziałem w III Turnieju Debat Oksfordzkich zgłaszają swój akces
wraz ze zgłoszeniem szkoły do 10 stycznia 2020.
14. Szkoły podstawowe mają prawo wystawić po jednej drużynie w następujących kategoriach:
a) klasy 1-3
b) klasy 4-6
c) klasy 7-8
15. Szkoły ponadpodstawowe wystawiają po jednej drużynie.
16. Każda drużyna składa się z 4 osób + 1 zawodnik rezerwowy
17.Plakaty zgłoszone do konkursu powinny być dostarczone do II LO najpóźniej do 6 marca 2020
roku. Każda szkoła ponadpodstawowa przedkłada do oceny jeden plakat, szkoły podstawowe po
jednym plakacie z każdej kategorii wiekowej (klasy 1-2, klasy 4-6, klasy 7-8)
18.Plakaty zostaną ocenione pod względem estetyki i siły przekazu.
19.Najwyżej ocenione prace zostaną zaprezentowane w holu DK Chemik podczas uroczystej
Gali podsumowującej III Festiwal Praw Człowieka, która odbędzie się 19 marca 2020 roku.
20. W skład Komisji oceniającej prace plastyczne wejdą osoby niezależne, niepowiązane ze
startującymi szkołami.

