REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego
„KOLORY MARZEŃ”
projekt współfinansowany przez
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną
„Kolory marzeń”.
1. Organizator przeglądu Fundacja "W KAŻDYM WIEKU".
2. Termin realizacji projektu: 5.10.2018-15.12.2018.
3. Temat przeglądu "Kolory marzeń".
4. Zakres działań artystycznych:
PLASTYKA - do konkursu mogą zostać zgłoszone prace indywidualne wykonane
różnymi technikami, wcześniej niepublikowane.
MUZYKA (kategoria wokalna i instrumentalna) - prosimy o zgłaszanie maksymalnie po jednym
utworze wokalnym albo instrumentalnym, w formie solistów albo zespołów.
RUCH I TANIEC - formy zespołowe, maksymalny czas prezentacji 15 minut.
TEATR - czas maksymalny prezentacji 30 minut.
POEZJA- tematyka związana z konkursem, wiersze dotąd niepublikowane.
GRAFIKA KOMPUTEROWA - indywidualna forma.
5. Uczestnicy przeglądu - dzieci przedszkolne oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Grupy wiekowe: przewidziany jest podział na trzy kategorie wiekowe
3-6 rok życia,
7-10 rok życia,
11-15 rok życia
6. Forma zgłaszania prac do przeglądu: prosimy o nadsyłanie zdjęć prac plastycznych wykonanych
aparatem cyfrowym (nie telefonem komórkowym), filmów z nagraniem spektaklu teatralnego czy
prezentacji scenicznej (muzycznej, wokalnej, instrumentalnej, tanecznej). Prosimy o dobrą jakość
techniczną nadsyłanych materiałów multimedialnych. Prosimy też o nadsyłanie form poetyckich.
7. Wymogi formalne: do każdej pracy/prezentacji prosimy dołączyć opis zawierający:
1. Imię i nazwisko dziecka,
2. Wiek dziecka w latach i miesiącach,
3. Rodzaj dysfunkcji rozwojowych,
4. Kategorię w jakiej uczestnik/uczestnicy bierze/biorą udział.
5. Nazwisko i imię instruktora/nauczyciela/terapeuty
6. Numer i adres placówki/szkoły/przedszkola
7. Oświadczenie RODO.
8. Adres mailowy, na jaki należy zgłaszać prace: projekt@kolorymarzen.edu.pl
Telefon kontaktowy: 666-353-121.
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9. Termin zgłaszania prac: do 16 listopada 2018
10. Ogłoszenie wyników przeglądu: Jury wybierze spośród przysłanych w terminie prac najlepsze w każdej
kategorii artystycznej i wiekowej. Przewidziano 21 nagród i 21 wyróżnień. Laureaci zostaną zaproszeni na
uroczysty koncert finałowy, z wręczeniem nagród oraz prezentacją osiągnięć artystycznych.
11. Finalizacja projektu: Projekt zakończy się recenzowaną publikacją na temat aktywności artystycznej
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dlatego prosimy o szybkie nadsyłanie zdjęć prac.
12. Warsztaty dla nauczycieli/instruktorów: w ramach działań projektowych zapraszamy nauczycieli oraz
instruktorów na warsztaty, których celem jest podniesienie jakości pracy z dziećmi ze SPE w wybranym
zakresie zgodnie z tematyką i zakresem projektu, w różnych miastach w Polsce (w zależności od możliwości
realizatora projektu). Prosimy o przesyłanie zapotrzebowania na warsztaty, przyjmujemy zgłoszenia
indywidualne i zespołowe. Warsztaty będą się odbywały do10 grudnia.
13. Konsultacje indywidualne: w ramach działań projektowych zapraszamy nauczycieli oraz instruktorów
na indywidualne konsultacje, których celem jest podniesienie jakości pracy z dziećmi ze SPE w wybranym
zakresie zgodnie z tematyką i zakresem projektu. Konsultacje prowadzone będą podczas osobistych spotkań z
ekspertami w wybranej dziedzinie związanej z tematyką przeglądu. Powstanie też sieć ekspertów, którzy będą
stanowili wsparcie dla osób pracujących z dziećmi. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy projektu.
Regulamin konkursu zostanie udostępniony na stronie kolorymarzen.edu.pl

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy:
Fundacja W KAŻDYM WIEKU
Jolanta Łysakowska
Grażyna Szafraniec
Tomasz Gluźniewicz

