Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy
z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach ogłosił konkurs
„Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego”.
Celem Konkursu jest:
1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;
3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości
lokalnej;
4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli
o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;
5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania
informacji z różnych źródeł.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów
szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy pn. „Żołnierze Wyklęci na
terenie województwa Łódzkiego” w jednej z podanych kategorii w zależności od rodzaju
szkoły:
1) komiks – wykonują uczniowie szkół podstawowych, powinien tworzyć zamkniętą całość
o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonany
techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa
łódzkiego;
2) prezentacja multimedialna – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, powinna
być stworzona w programie komputerowym do tworzenia prezentacji oraz zapisana na
płycie CD bądź DVD.
3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach - regionalnym i wojewódzkim:
1. I etap regionalny zostanie przeprowadzony w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Skierniewicach. Komisja dokona oceny prac konkursowych.
Wyróżnione 3 najlepsze prace w każdej kategorii zostaną przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, gdzie zostanie przeprowadzony II etap
Konkursu;
2. II etap wojewódzki zostanie przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego.
3. Prace konkursowe należy składać do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Skierniewicach w terminie od 1 marca 2021 r. do 10 maja 2021 r.
4. Etap regionalny zostanie przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli do 28 maja 2021 r.
5. Etap wojewódzki zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2021 roku.

Prace należy przesłać bądź dostarczyć do WODN Skierniewice – miasto Skierniewice,
powiat: skierniewicki, łowicki, rawski, brzeziński adres: ul. Batorego 64D, 96-100
Skierniewice.
Informację przygotowała Elżbieta Masny

