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XV edycja programu „Pamięć dla przyszłości” 

Projekt „Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej” 

 

REGULAMIN  KONKURSU 

1. Konkurs jest głównym elementem XV edycji programu „Pamięć dla przyszłości”. Jest 

on przeznaczony dla nauczycieli i uczniów: klasy 7 szkoły podstawowej, klas gimna-

zjalnych oraz klas szkół  ponadpodstawowych.  

2. Ideą Konkursu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o Irenie Sendlerowej i oso-

bach z nią współpracujących. Inspiracją do podjęcia tematu Konkursu jest ustanowie-

nie przez Parlament roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. W 2018 roku minie 10. 

rocznica jej śmierci. Dzięki działalności Ireny Sendlerowej, jej odwadze i talentowi 

organizacyjnemu ratowano dzieci, młodzież i dorosłych z getta warszawskiego. Chcie-

libyśmy, aby młodzież poznała historię Ireny Sendlerowej i wzorując się na jej posta-

wie, zaangażowała się w działalność społeczną w swoim lokalnym środowisku.  

3. Organizatorzy oczekują udziału w konkursie licznych zespołów szkolnych, co bę-

dzie sprzyjało osiągnięciu następujących celów szczegółowych:  

 wykorzystanie pracy konkursowej w obchodach Dnia Pamięci o Holokauście i 

przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości (19 kwietnia 2018 roku). 

 poznanie biografii Ireny Sendlerowej, środowiska, z którym współpracowała 

oraz roli jaką odegrała w ratowaniu Żydów z getta warszawskiego, 

 lepsze zrozumienie sytuacji ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemców 

Polsce, 

 lepsze zrozumienie złożoności faktów historycznych, 

 budowanie w uczniach postaw otwartości na inność, uwrażliwienie ich na los 

prześladowanych grup społecznych, 

 budowanie w uczniach postaw wrażliwości i aktywności w udzielaniu pomocy. 

4. Celem Konkursu jest zorganizowanie akcji niesienia pomocy w lokalnym środo-

wisku. 

Praca szkolnych zespołów projektowych nauczycielsko-uczniowskich ma polegać na na-

stępujących działaniach:  

 zapoznanie się z biografią i historią działalności Ireny Sendlerowej oraz dyskusja o 

tym w jaki sposób można się dziś na niej wzorować.  
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 zorientowanie się jakie grupy ludzi (zwierząt), instytucje, stowarzyszenia lub po-

jedyncze osoby potrzebują pomocy w środowisku lokalnym lub tylko w środowi-

sku szkolnym.  

 zorganizowanie uczniowskiej akcji pomocy (jednorazowej lub stałej) w wybra-

nym środowisku  

 przygotowanie prezentacji w dowolnym programie komputerowym, ukazującej 

działania podjęte przez uczniów i opatrzonej własnym komentarzem każdego 

ucznia (pisanym przez każdą osobę) lub komentarzem grupy uczniów (pisanym 

wspólnie). Minimum długości komentarza to 1 strona A4, pisanego czcionką Ti-

mes New Roman 12 (odstępy 1,5). Komentarz nie może przekraczać 8 stron A4.  

 

5. Konkurs jest adresowany do uczniów: klasy 7 szkoły podstawowej, uczniów klas 

gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

  

6. W Konkursie mogą wziąć udział szkolne zespoły, w skład których wejdą od 1 do 2 

nauczycieli oraz od 6 do 10 uczniów.  

 

7. Do Konkursu zgłaszać można jedynie prezentacje stworzone na jego potrzeby. Treść 

zamieszczona w prezentacjach, poza cytatami z dostarczonych przez organizatora ma-

teriałów, powinna być autorska, nie publikowana wcześniej. Prace konkursowe naru-

szające prawo autorskie osób trzecich zostaną zdyskwalifikowane.  

 

8. Prezentację należy przesłać do 18 maja 2018 roku, mailowo do: Żydowskiego Insty-

tutu Historycznego na adres: edukacja@jhi.pl wpisując w tytule maila „Pamięć dla 

przyszłości”. W treści maila prosimy o podanie nazwy szkoły i nazwiska nauczyciela 

prowadzącego.  

 

9. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład zostaną powołani 

przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Ośrodka Rozwoju 

Edukacji, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma oraz Mu-

zeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

 

10. W ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria: 

 wartość społeczna projektu oraz pomysł i sposób jego realizacji, 

mailto:edukacja@jhi.pl
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 jasność przekazu, czytelność, staranność udokumentowania projektu (fotografie, 

opis) 

 zgodność przesłanej pracy z celami Konkursu, 

 poprawność merytoryczna i językowa opisu. 

 

Każdą pracę jurorzy ocenią w skali od 0 do 10 punktów. Uzyskana suma punktów pozwo-

li wyłonić 6 najlepszych projektów.  

Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28 maja 2018 roku na stronach internetowych part-

nerów projektu: ORE, ŻIH, Muzeum POLIN i Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w 

Polsce http://www.dzieciholocaustu.org.pl oraz przesłane laureatom Konkursu drogą elek-

troniczną na adresy mailowe podane w Karcie Konkursowej. 

 

Nagrodą dla zwycięskich zespołów będzie spacer edukacyjny po Warszawie śladami Ire-

ny Sendlerowej w dniu gali konkursowej (z noclegiem, wyżywieniem i dodatkowym 

programem towarzyszącym). Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży do Warsza-

wy.  Nagrodę ufunduje Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce. 

 

Uroczysta Gala Konkursu, podczas której zostaną przedstawieni laureaci, odbędzie się 18 

czerwca 2018 roku w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Anie-

lewicza 6, w Warszawie. 

 

Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Wydział 

Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Żydow-

ski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN. 

http://www.dzieciholocaustu.org.pl/

