
KONKURS 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

na film nakręcony telefonem komórkowym  
– „Holokaust moimi oczami” - 

 
Realizatorzy programu: 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce 

  

 
REGULAMIN  KONKURSU 

 
1. Celem konkursu jest kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie wrażliwości na 

odmienność kulturową, etniczną i religijną. Konkurs ma kształtować i promować wśród młodych ludzi 
postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania 
więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku 
tolerancji. Ważnym celem konkursu jest ponadto dostarczenie młodzieży wiedzy na temat wielo-
kulturowego dziedzictwa w Polsce. 

 
2. Konkurs adresowany jest do uczniów  gimnazjów i szkół ponad-gimnazjalnych, pracujących 

indywidualnie lub w zespołach. Zespół może liczyć do 3 osób. 
 
3. Zadaniem konkursowym jest nakręcenie filmu telefonem komórkowym. 
 
4. Temat filmu to „Holokaust moimi oczami – impresje na ten temat Zagłady. 
 
5. Nadesłany na konkurs film nie powinien przekraczać 3 minut. 
 
6. Prace konkursowe – filmy przegrane na płyty CD należy nadsyłać do 30 kwietnia 2010  roku na adres: 
      Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej 
      Al. Ujazdowskie 28, 00 – 478 Warszawa, z dopiskiem:  – „Holokaust moimi oczami”– konkurs 
 
7. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego, a także profesjonaliści z 
dziedziny filmu, ogłosi wyniki do 10 maja  2010 roku. 

 
8. Ocena prac w konkursie odbywać się będzie zgodnie z następującymi kryteriami: 
- trafność prezentowanego tematu; 
- samodzielność myślenia autora; 
- oryginalność spojrzenia na temat; 
- wartość artystyczna; 
- wartość techniczna – dopasowanie dźwięku do obrazu. 
 
9. Każde kryterium jurorzy oceniają w skali 0 – 10 punktów. Uzyskana suma punktów decyduje o 

ostatecznej klasyfikacji w poszczególnych kategoriach. 
 
10. Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
 
11. Komisja Konkursowa przyznaje trzy nagrody w każdej z kategorii szkół.  

miejsca I – kilkudniowe warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.  
miejsca II i III – nagrody rzeczowe  
Nagrody  zostaną ufundowane przez Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu” w Polsce. 

 
12. Przewidziane są również wyróżnienia  - nagrody książkowe, dyplomy uznania. 
 
Uroczysty finał konkursu odbędzie się w Warszawie.20 maja 2010 roku. 


