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Regulamin międzyszkolnego konkursu historycznego  „Miejsca zagłady i pamięci 

ofiar II wojny światowej i czasów powojennych” 
 

Czym są miejsca zagłady i pamięci?  

 

- to zarówno obozy, więzienia jak i wszystkie miejsca kaźni ludności podczas II wojny 

światowej oraz w czasach stalinizmu znajdujące się na terenie województwa łódzkiego 

- to pomniki, tablice pamiątkowe, monumenty i obeliski upamiętniające ofiary  

      

Cele konkursu: 

1)poznawanie historii lokalnej  

2)upamiętnienie ofiar II wojny światowej i czasów stalinowskich 

3) zdobywanie wiedzy na temat II wojny światowej i czasów powojennych 

4)inicjowanie poszukiwania źródeł historycznych i możliwość przedstawienia efektów  

tych poszukiwań; 

5)kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych takich jak: wolność, pluralizm, tolerancja, 

patriotyzm; 

6)promowanie osiągnięć uczniów  

 

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z Łodzi i okolic 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela 

prezentacji multimedialnej,  która powinna: 

1)mieć twórczy charakter; 

2)opierać się na źródłach historycznych (np. listy, dokumenty, również rodzinne, zdjęcia, zebrane 

relacje) i poprzez te źródła  opisywać miejsca zagłady 

3)Prezentację uczniowie przygotowują indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. 

4).Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut, slajdy (max. 25) powinny być 

prezentowane automatycznie.  

5) Prezentację należy nagrać na płytę CD, na której należy umieścić opis zawierający: tytuł 

prezentacji, imię i nazwisko autora/autorów, nazwę szkoły i dostarczyć do sekretariatu VIII LO lub 

wysłać na adres e-mail: osemka@8lolodz.eu z dopiskiem „Miejsca zagłady” 

6) Prace należy nadesłać do 01.03.2016 r. 

 

Kryteria oceniania. 

-       zgodność z tematem konkursu 

       - poprawność merytoryczna 

       - bogactwo zamieszczonych treści i materiałów 

       - wkład własny: samodzielnie wykonane zdjęcia i inne materiały 

       - oryginalność, innowacyjność i estetyka wykonania prac 

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.  

 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na jego finał, który odbędzie się w Centrum 

Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 09.03.2016 r. 
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