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W dniu 23 marca 2012 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie po obejrzeniu 42 projektów nadesłanych na konkurs na plakat z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zdecydowali przyznać nagrodę Madzi Machnik,
uczennicy kl. III w Szkole Podstawowej im. Ks. A. Pęksy w Laskowcu. Praca powstała
pod kierunkiem wychowawcy klasy – Pani Elżbiety Lesiuk
. Gratulujemy!

  

Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w Szkole Podstawowej w Laskowcu w dniu 4
kwietnia 2012 r. Nagrodą byłą drukarka atramentowa, która wręczyli Madzi przedstawiciele
Zespołu Interdyscyplinarnego - Pan Marek Podolak i Pan Mariusz Żebrowski.

      

W konkursie wzięły udział następujące szkoły:

    
    -  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie – 1 praca  
    -  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu - 13 prac  
    -  Szkoła Podstawowa Borawem - 3 prace  
    -  Szkoła Podstawowa w Laskowcu - 19 prac  
    -  Szkoła Podstawowa w Drwęczy - 1 praca  
    -  Zespół Szkół w Ołdakach – 5 prac  

  

Celem konkursu było poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
bezpośrednio i pośrednio obecnej wokół nas oraz podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”,
czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych,
sąsiedzkich, szkolnych, oraz pozyskanie materiału do przygotowania plakatu dotyczącego
problemu przemocy.
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Uczniowie w bardzo w różnorodny, szeroki i ciekawy sposób potraktowali problematykę
przemocy, szczególnie przemocy domowej. Prace były bardzo interesujące i Jury miało nie lada
problem w wyborem najlepszej.

  

Praca Madzi zostanie wydrukowana w formie plakatu, a na pozostałe wykonania mamy inny
pomysł, ale o tym później :)

  

Dziękujemy i gratulujemy zwyciężczyni oraz wszystkim, którzy podjęli wezwanie i spróbowali
swoich sił w konkursie.

  

Dziękujemy pedagogom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
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