Különdíjas lett a Gregor Iskola!
Tízedik éve hirdette meg az FKF Nonprofit Zrt. a nagy népszerűségnek örvendő
Gyermekrajz- és Szépírói pályázatát. A felhívásra rekordmennyiségű pályamű
érkezett: több mint 1200 rajz és közel 140 írásmű. A pályázat ebben az évben „A
Hulladék-tengeren innen és túl” címet viselte, és ezzel az óceánjainkban úszó, gigantikus
méretű szemétszigetekre kívánták felhívni a gyerekek, fiatalok figyelmét. A tanulókat
arra ösztönözték, hogy kínáljanak kreatív ötleteket a probléma megoldására.
A komplex tehetséggondozásra és a környezettudatos nevelésre nagy gondot fordító
Gregor József Általános Iskola ebben a tanévben is különdíjat nyert.
Az FKF Nonprofit Zrt. célja többek között az volt, hogy pályázatával hozzájáruljon a
tehetséges gyermekek, fiatalok képességeinek fejlesztéséhez, a programok segítségével
pedig a környezettudatos gondolkodásra nevelje a felnövekvő generációt.
A Gyermekrajz-pályázaton az FKF Nonprofit Zrt. a kreatív és alkotni vágyó gyerekeknek
adott teret gondolataik, ötleteik megformálására, megrajzolására, modell- és makettkészítésre. Az alkotásokat a zsűri elnöke, Fábián Noémi képzőművész, a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem és a Budai Rajziskola tanára, valamint az FKF Nonprofit Zrt.
Edukációs Csoportjának munkatársai értékelték. A legjobb pályaműveket beküldő
tanulók értékes díjakban részesültek.

A különdíjas gyerekek átveszik a könyvet…

A Szépírói pályázaton az írást kedvelő iskolások különböző műfajokban adhatták át,
hogyan szabadítanák meg a hulladéktól a természetet. Verseiket, meséiket, novelláikat
Csukás István Kossuth-díjas író, valamint az FKF Nonprofit Zrt. Edukációs csoportjának
munkatársai értékelték. Az írásművekből, a nyertes rajzokból és a modellek, makettek
fényképeiből az FKF könyvet készített „A Hulladék-tengeren innen és túl” címmel.

Csukás István Kossuth-díjas író
a felkészítő tanárral

A Pleskó Mátyás 6.z oszt. tanuló által készített
mozdony makett díszítette a díjátadó ünnepség
termének bejáratát

A kerületi Gregor József Általános Iskola diákjai tavalyi lelkesedésüket felülmúlva száz
pályaművet küldtek be, amelyet különdíjjal ismertek el, amiért az intézmény ilyen nagy
hangsúlyt fektet a program hetei mellett a környezettudatos életmód hangsúlyozására. A
pályázó gyerekek a díjon kívül Csukás Istvánnal is találkozhattak, aki dedikálta a
könyvben is megjelent műveiket.
A díjátadó ünnepségen - december 16-án a Mikulásgyár mellett - a Gregoros gyerekek
szüleikkel és felkészítő tanárukkal, Hajdúné Botos Csilla mesterpedagógussal vettek
részt, mely igen nagy élményt jelentett mindannyiuk számára.

