
MILÍ UČITELIA,
chcete, aby Vaši žiaci mali dlhotrvajúce zážitky?
 
Chceli by ste dôstojným spôsobom spracovať 
tematiku Holokaustu? 

Prajete si rozšíriť znalosti žiakov z oblasti 
geografie, lokálnej histórie a informatiky?
 
Radi by ste podporili znalosť a aktívne používanie 
anglického jazyka, prezentačné schopnosti a 
kritické myslenie žiakov? 

Prihláste sa do našej súťaže!

Centropa ako každý rok vyhlasuje 
medzinárodnú videosúťaž pre študentov 
a žiakov z krajín V4. Pozývame žiakov 
a študentov zo škôl v Českej republike, 
Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, aby sa 
zapojili do súťaže a poslali nám videá, v 
ktorých nás zoznámia so židovskou históriou 
svojej krajiny alebo regiónu. Príspevky žiakov 
ZŠ a študentov SŠ budú hodnotené osobitne.   

TENTO ROK VYHLASUJEME  
ŠTYRI KATEGÓRIE

•  Lokálna história – spracovanie histórie Židov 
vo vybranom meste, obci.

•  Osudy jednotlivcov – predstavenie životného 
príbehu jednej osoby židovského pôvodu či 
jednej rodiny.

•  Synagóga – pohľad do histórie vybranej 
synagógy.

•  Zvyky, tradície, kultúra – vyhotovenie krátkeho 
filmu predstavujúceho židovské zvyky, tradície 
a kultúru alebo len niektoré jej elementy.

FILMY BUDÚ HODNOTENÉ 
MEDZINÁRODNOU POROTOU PODĽA 
NASLEDUJÚCICH KRITÉRIÍ

•  Fakty a konkrétne informácie vo filme: je 
z videa zrejmé, že žiaci viedli samostatný 
výskum, zorientovali sa v tematike a 
umiestnili svoje výsledky do kontextu?  
Čo sa pri výrobe filmu reálne naučili?

•  Kreativita: do akej miery boli žiaci kreatívni pri 
výbere témy a spôsobu jej spracovania?

•  Technická realizácia: akú úroveň a kvalitu má 
natočené video?

PRAVIDLÁ

•  Dĺžka videa nesmie presiahnuť 5 minút.

•  Pri filmoch natočených študentami stredných 
škôl sú nutné titulky v angličtine.

•  Rozhovory s preživšími alebo inými osobami 
nemôžu vo filme zaberať viac než jednu 
minútu.

•  Na konci filmu nezabudnite uviesť meno 
školy, všetkých autorov videa a ich učiteľov. 

•  Nahrajte hotové video na YouTube a pošlite 
odkaz na adresu farnesi@centropa.org 
najneskôr do 24. apríla 2020

CENY

1.miesto: darčekový certifikát na nákup elek-
troniky v hodnote 500 EUR 
2.a 3.miesto: darčekový certifikát na nákup 
elektroniky v hodnote 250 EUR 
Čestné uznanie: vstupenky do kina

„NAŠE 
ŽIDOVSKÉ 
DEDIČSTVO”

ŠTUDENTSKÁ VIDEOSÚŤAŽ 
CENTROPA V SPOLUPRÁCI S EDAH

+ VIDEO 
CONTEST


