
DRODZY NAUCZYCIELE,
Czy chcecie zaangażować swoich uczniów  
w projekt, którego długo nie zapomną? 

Zapoznać ich z tematyką Holokaustu oraz 
pamięcią o Zagładzie? 

Czy chcecie pogłębić ich wiedzę z historii, 
geografii, informatyki oraz języka angielskiego 
równocześnie? 

A do tego rozwijać ich zdolności krytycznego 
myślenia oraz publicznych prezentacji? 

Jeżeli tak to zapraszamy do udziału  
w naszym konkursie filmowym!

Centropa ogłasza międzynarodowy konkurs
filmowy dla uczniów z krajów Gupy Wyszehradz-
kiej (Czechy, Węgry, Polska  i Słowacja). Aby 
wziąć udział w konkursie, należy nadesłać film 
dotyczący historii społeczności żydowskich  
w danym kraju lub regionie, zrealizowany samo-
dzielnie przez uczniów. Nadesłane prace ocenia-
ne będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa
- szkoła średnia

FILMY KONKURSOWE MUSZĄ MIEŚCIĆ SIĘ 
W JEDNEJ Z KATEGORII TEMATYCZNYCH

•  Historia lokalna – historia społeczności 
żydowskiej w konkretnej miejscowości.

•  Losy indywidualne – dzieje wybranej rodziny 
żydowskiej lub biografia konkretnej osoby 
pochodzenia żydowskiego.

•  Synagoga – historia wybranej synagogi.

•  Tradycja i kultura – wybrane zagadnienia 
związane z żydowską kulturą, tradycją, 
świętami.

NADESŁANE FILMY KONKURSOWE 
OCENIANE BĘDĄ PRZEZ MIĘDZYNARODOWE 
JURY. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY 
OCENIE PRAC TO

•  Wiedza: znajomość kontekstu historycznego 
ukazanej historii, poprawność  merytoryczna, 
rzetelność na poziomie faktów historycznych.

• Kreatywność: pomysł na film; ciekawy, 
  innowacyjny sposób jego realizacji.

•  Strona techniczna: estetyka, jakość 
wykonania filmu, wykorzystane technologie.

ZASADY  TECHNICZNE

•  Film konkursowy nie może być dłuższy  
niż 5 minut

•  W kategorii wiekowej uczniów szkół średnich 
film musi być nagrany w języku angielskim lub 
zostać opatrzony napisami w języku angielskim.

•  Łączny czas wywiadów zamieszczonych w 
filmie nie może przekraczać 1 minuty.

•  Napisy końcowe powinny zawierać 
nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów 
biorących udział w pracach nad filmem oraz 
nauczycielki/nauczyciela koordynującej/ego 
udział w konkursie. 

•  Gotowe filmy należy przesłać  jako link 
do platformy YouTube najpóźniej do 24 
kwietnia 2020 r. na adres: anna.wencel@
galiciajewishmuseum.org

NAGRODY

Pierwsze miejsce: bony podarunkowe o 
wartości 500 euro na zakup dowolnego 
sprzętu elektronicznego

Drugie miejsce: bony podarunkowe o wartości 
250 euro na zakup dowolnego sprzętu 
elektronicznego

Nagroda publiczności oraz wyróżnienia:  
bilety do kina

„ŻYDOWSKIE 
DZIEDZICTWO 
NASZYCH 
MIEJSCOWOŚCI”

KONKURS FILMOWY 
CENTROPY ORGANIZOWANY 
WE WSPÓŁPRACY Z ŻYDOWSKIM 
MUZEUM GALICJA

+ VIDEO 
CONTEST


