
Kaliska Rada Kobiet

zaprasza uczniów do udziału w konkursie

Gdzie się podziały superbohaterki?
I. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału intelektualnego i twórczego

dorastających  dziewcząt,  które  jak  pokazują  badania  krajowe  i

międzynarodowe doświadczają  na  tym etapie  życia  gwałtownego  spadku

akceptacji  i  poczucia  pewności  siebie,  wycofują  się  z  aktywności  w

obszarach nauk ścisłych, nowych technologii i sportu oraz ról związanych z

byciem liderką grupy.

Chcemy wesprzeć dziewczęta w budowaniu pozytywnego wizerunku siebie

oraz  akceptacji  dla  różnorodności  w  wyglądzie  innych  ludzi;  przekazać

wiedzę i uwrażliwić dziewczęta na opresyjne i dyskryminujące mechanizmy

dotyczące  wizerunku  kobiecości  w  materiałach  medialnych  i  szerzej  w

kulturze,  przekazać  wiedzę  i  zainspirować  dziewczęta  biografiami  i

osiągnięciami  wybitnych  postaci  kobiet  w  historii  i  teraźniejszości;

wzmocnić  motywację  i  odwagę  do  podejmowania  odpowiedzialności,

różnych ról i funkcji oraz osiągnięć w dziedzinie nauki, techniki, nowych

technologii, sztuki i sportu, kształtować postawy równościowe.

II. Organizator:

Kaliska Rada Kobiet

III. Warunki uczestnictwa 

W  konkursie  mogą  uczestniczyć  uczniowie  ósmych  klas  szkół

podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

- dla uczniów szkół podstawowych,

- dla uczniów szkół ponadpodstawowych.



IV. Terminy i miejsce składania prac:

Prace  należy  składać  do  1  marca  2022r.   w   Centrum  Organizacji

Pozarządowych przy ul. Babina 1 w Kaliszu lub przesyłać na adres mailowy

kaliskaradakobiet@gmail.com

V.  Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej Gali

„Kaliszanka Roku 2022”

VI. Przebieg konkursu:

Droga uczestniczko/Drogi uczestniku:

1. Korzystając z tekstów źródłowych i literackich, znajdź życiorys kobiety,

która  w  jakiś  sposób  przemawia  do  Ciebie,  inspiruje,  zasługuje  na

utrwalenie w pamięci (np. taką, o których nie uczymy się w szkole, które nie

były  doceniane,  a  których  życie  czy  podejmowane  przez  nie  wybory

stanowią inspirację).

2. Następnie zaprezentuj jej życiorys i dokonania, a także wyjaśnij, co łączy

Cię  z  wybraną  postacią.  Sposób  prezentacji  jest  dowolny;  może  to  być

plakat, tekst literacki, krótki film czy prezentacja multimedialna.

3. W swojej prezentacji wykorzystaj część pt.„Co mówisz?” wybierz albo

zdanie  wypowiedziane  przez  bohaterkę,  aforyzm,  albo  sformułuj  główną

myśl, która będzie przesłaniem dla innych dziewcząt.

Gdy wybrzmią przesłania naszych przodkiń, zrozumiemy, że i my robimy

coś ważnego!

4. Wciel się w rolę superbohaterki i zrób sobie zdjęcie. Przygotuj kostium,

rekwizyty,  znajdź  cechy  charakterystyczne.  Poszukaj  jakiejś  wspólnej

prawdy łączącej Cię z bohaterką.

 W gruncie rzeczy aparat zamienia każdego człowieka w turystę wędrującego

po rzeczywistości innych ludzi, a ostatecznie po własnej / Susan Sontag/.
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