a Példa Egyesület, a Szigetközi Gyermekekért a Szigetközi Natúrparkért Egyesület
és a Pisztráng Kör Egyesület szervezésében két korosztályban.
Korosztályok / kategóriák:
• 4-8 osztályosok
• 9-13 osztályosok

Feladat:

Közösségi alkotások létrehozása kísérőszöveggel

Téma:

A benyújtott alkotások mind képben, mind kísérőszövegben foglalkozzanak az ártéri erdőkkel, annak különlegességeivel, lakóival, veszélyeztetettségével. Csak
csoportmunkák fogadhatók be. Iskolánként legfeljebb
4 közösségi munka nyújtható be!

Anyagok:

Alkossanak egy művet kizárólag természetes anyagokból, így pl. növényi festékekkel rajzkartonra, vászonra
vagy más természetes alapra (fakéreg, faanyag stb.),
vagy újrahasznosításként pl. hullámkartonra. Csak természetes kötőanyagot használjanak (pl. tojástempera,
szóda-kazeinenyv stb.). Iparilag előállított festékek és
ragasztók használata nem megengedett. Formátum:
maximális méret 120x120 cm. A képeket a hátoldalukon lássák el felfüggesztési lehetőséggel.

Módszerek, kísérőszöveg:

A növényi színezékekkel és természetes anyagokkal
végzett kreatív munka érdekében nem teszünk megkötést az alkalmazott technikákra.
A kísérőszöveg megírására formanyomtatványt biztosítunk. A résztvevők legfeljebb 1000 szó terjedelemben
írják le a témával kapcsolatos gondolataikat.

Beküldési határidő:

• 2018. április 1.
• Beküldendők az eredeti alkotások és a hozzájuk
tartozó kísérőszövegek.
• A műveket telefonos egyeztetés után a Pisztráng
Kör Egyesület munkatársa hozza el.
• A műveket szállításra kész állapotban, becsomagolva kell átadni.
• Minden mű hátoldalán fel kell tüntetni az iskola és
az alkotó csoport nevét, valamint a kép címét, azt,
ami a kísérőszövegben is szerepel.

Miért az ártéri erdőkről?

• Mert az örökké változó Duna örökké változó erdőket teremt!
• Nagyon megfogyatkoztak az ipari faültetvények
hatására!
• A legszebb és legváltozatosabb erdők!
• Sokat tanulhatunk tőlük! Többet, mint gondolnád!

Felnőttek részvétele a munkában:

• Az örömteli alkotó tevékenység, az ötleteléstől
a technika kiválasztásáig történhet a vezető tanárokkal közösen. A tanulók a műalkotáson végzett tényleges tevékenységet önállóan végezzék,
szükség esetén felnőtt irányításával.
• A kivitelezést minden esetben a korcsoportba
tartozók végezzék, mert különben lehetetlenné
válik az értékelés!

Az alkalmazandó módszerekről, a növényi festékek előállításáról is gyakorlati tájékoztatót tartunk
Hegedűs Miklós festőművész vezetésével Mosonmagyaróváron a Fehér Ló Közösségi Házban 2018. február 5-én 14-16 óra között.
A tájékoztatóra előzetesen regisztrálni kell az alábbi
e-mail címen: zoli@pisztrangkor.hu
Minden résztvevő pedagógus díjmentesen megkapja
a lélegző formákkal történő rajzolás módszertani könyvét!

Bírálati folyamat / díjak / díjkiosztás:

• A nyerteseket egy kétlépcsős értékelési folyamat
során választják ki. Ez egy online szavazásból és
egy szakmai zsűri értékeléséből áll. A díjkiosztás
várhatóan idén április-május hónapokban lesz
egy kiállítás megnyitóval összekötve.
• Minden résztvevőnek ingyenes részvétel a
mosonmagyaróvári Fehér Ló Közösségi Házban
tartandó díjkiosztón. A legjobb csapatok értékes
könyvek mellé egy buszos, egész napos kirándulást is kapnak szakvezetős gyalogtúrával egybekötve a dévényi szoros osztrák és szlovák oldalára.

SZIGETKÖZ NATÚRPARK

Egyéb fontos tudnivalók:

• A benyújtott anyag nyomtatásban, az interneten
vagy más médiában akár módosított formában is
megjeleníthető.
• Az eredeti képek kiállításokra díjmentesen felhasználhatók.
• Elektronikus feldolgozáshoz és az adatok nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak.
• Minden benyújtott versenydokumentum a Pisztráng Kör Egyesület tulajdonába kerül és a szigetközi valamint csallóközi Natúrpark települések
számára felhasználható.
• Minden benyújtott anyagnak meg kell felelni az
európai szerzői jognak.
• A benyújtott alkotások nem tartalmazhatnak
olyan kijelentéseket, idézeteket, információkat,
amelyek személyeket vagy csoportokat sértenek
vagy lebecsülnek, így amelyek alapján emberek
bőrszínük, nemzetiségük, nemük, foglalkozásuk,
vagy meggyőződésük alapján üldözhetőek lehetnek.
• A nyerteseket írásban értesítjük!

Kapcsolat:

Gyémánt Evelin, evelin@pisztrangkor.hu
www.facebook.com/pisztrangkoregyesulet

