SPRAWOZDANIE Z WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PLAKAT
PROMUJĄCY PROFILAKTYKĘ HIV
POD HASŁEM
„HIV – włącz wiedzę, wyłącz stereotypy”
etap szkolny
Konkurs na plakat promujący profilaktykę HIV pod hasłem „Włącz wiedzę, wyłącz
stereotypy” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego odbywał się
w terminie od 18 października do 15 listopada 2011r. Kierowany był do uczniów szkół
Ponadgimnazjalnych.
Zadaniem

osób

przystępujących

do

konkursu

było

zaprojektowanie

plakatu

promującego profilaktykę HIV/AIDS, który miał przekazywać podstawowe informacje
nt. HIV/AIDS obalające mity i stereotypy dotyczące HIV.
Organizatorem konkursu jest Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Warszawie.
Głównym celem konkursu był „wzrost poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz
promocja zachowań prozdrowotnych”.
Celami szczegółowymi było:
- przekazanie podstawowych informacji na temat dróg zakażenia HIV,
- rozpowszechnienie wiedzy, jak można chronić się przed zakażeniem HIV, przede
wszystkim unikania zachowań ryzykownych,
- kształtowanie postaw tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,
- wykorzystanie materiału edukacyjnego do prowadzenia działań profilaktycznych wśród
młodzieży.
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promującego profilaktykę HIV/AIDS, Który miała przekazywać podstawowe informacje
nt. HIV/AIDS obalające mity i stereotypy dotyczące HIV. Każda praca musiała zawierać
hasło konkursowe.
Plakat formacie A3 (420 mm x 297 mm) w układzie pionowym musiał być pracą
autorską, nie naruszającą praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio nie
publikowaną.
Każdy uczestnik konkursu mógł zgłosić tylko jedną pracę. Każda szkoła mogła zgłosić
tylko jedną zwycięską pacę.

W konkursie wzięło udział 8 uczniów reprezentujących wszystkie typy szkół
ponadgimnazjalnych. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi,
często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów.
Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na
pochwałę i uznanie.
Wyłonienie zwycięzcy było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić pracę
najlepszą pod względem zgodności treści i przekazu z tematem konkursu. Podczas
oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz czytelność przekazu.
Zwycięską pracą został plakat wykonany przez uczennicę I klasy Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego Anetę Dorociak.
Plakat oznaczony sześciocyfrowym kodem określającym ucznia – autora pracy wraz
z niezbędną dokumentacją został wysłany w dn. 15.11.2011r na adres organizatora
konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
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