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V edycja „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady
historii (1970-1990)” – rejestracja szkół do 15
listopada 2017
Trwa rekrutacja do V edycji ogólnopolskiego konkursu
historycznego. Zapraszamy !



Do 15 listopada potrwa rejestracja szkół do V edycji konkursu „Olimpiada Solidarności.
Dwie dekady historii”. Zgłoszenia można dokonywać poprzez formularz na stronie:
http://olimpiadasolidarnosci.pl/formularz2017 Dla najlepszych drużyn przewidziane są
indeksy na czołowe uczelnie wyższe w Polsce (m.in. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet
Jagielloński), roczne stypendia naukowe oraz bony na wybrane publikacje IPN. Nagrody
przewidziane są również dla nauczycieli (nagrody finansowe, bony do IPN) oraz szkół.

Konkurs wyróżnia się spośród innych konkursów historycznych. Ma on za zadanie nie tylko
sprawdzać wiedzę młodego pokolenia, ale również rozwijać uczniów i budować sieć
kontaktów pośród młodych pasjonatów historii. Michał Zajda, zeszłoroczny finalista
z województwa małopolskiego zauważa, że "Olimpiada Solidarności dała mi coś czego
nie dała mi żadna inna olimpiada- mianowicie nauczyła mnie radzić sobie z
wystąpieniami publicznymi”. Michał podkreśla też relacyjny wymiar konkursu: „przed
wszystkim Olimpiada to ludzie, z którymi zawiązałem znajomości i wspomnienia, które
pozostaną na całe życie".

Struktura konkursu co roku jest taka sama. W etapie szkolnym i wojewódzkim uczniowie
rywalizują ze sobą indywidualnie, rozwiązując test z wiedzy historycznej. Pytania są
układane na podstawie materiałów źródłowych, wskazanych przez Komisje Konkursową.
Następnie troje uczniów z najlepszym wynikiem w danym województwie wraz z
nauczycielem opiekunem przyjeżdża do Gdańska na kilkudniową wizytę studyjną.

Podczas wizyty studyjnej, finaliści odwiedzają miejsca historyczne i uczestniczą w
warsztatach i wykładach. Jest też czas na integracje, co jest istotne gdyż w finale rywalizują
zespołowo, a nie indywidualnie.
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Rozgrywka finałowa w tym roku odbędzie się w Katowicach. Podczas niej, każda z drużyn
będzie publicznie odpowiadała na pytania Komisji Konkursowej oraz broniła
przygotowanego wcześniej materiału filmowego. Zwieńczeniem zmagań konkursowych
będzie koncert zespołu – ambasadora V edycji konkursu. Będzie on otwarty również dla
mieszkańców i turystów.

Patronaty honorowe nad konkursem sprawują Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek
Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami Olimpiady
zostali Instytut Pamięci Narodowej i NSZZ „Solidarność”. Patronami medialnymi
ogólnopolskimi są: TVP, Polska Press Grupa, Program Trzeci Polskiego Radia oraz Onet.pl, a
patronat lokalny objęli: TVP Gdańsk, TVP Katowice oraz Radio Gdańsk.

Rejestracja szkół potrwa do 15 listopada 2017 r. Etap szkolny odbędzie się 28 listopada
2017.

Więcej informacji na stronach: www.olimpiadasolidarności.pl oraz na profilu na Facebooku:
https://www.facebook.com/olimpiadasolidarnosci/
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