
Проект "Навчальні матеріали з протидії  
дискримінації, антисемітизму та ксенофобії" 

 
 Оголошення про конкурс серед вчителів та школярів! 

 
Український центр вивчення історії Голокосту оголошує про 

проведення конкурсу серед вчителів та школярів, котрі проводять 
заняття з комплектами Навчальних матеріалів з проблем дискримінації, 
антисемітизму та ксенофобії, розроблених в рамках загальноєвропейського 
проекту ОБСЄ (Офісу демократичних інституцій та прав людини) 
Українським центром вивчення історії Голокосту та Всеукраїнською 
асоціацією вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова доба». 

Метою конкурсу є презентація розробок уроків, заходів, проектів з 
використанням згаданих Навчальних матеріалів. Брати участь у проекті 
може кожен вчитель зі своїм класом, котрі отримали від Центру комплект 
Навчальних матеріалів та працювали/працюють з ними у школі.  

Матеріалом для подачі на конкурс є плани-конспекти уроків та/або 
навчальних чи виховних заходів, фото- та відеоматеріали, учнівські 
роботи, матеріали проектів, презентації тощо.  

Обов’язковою умовою є їх проведення чи розробка з використанням 
комплекту Навчальних матеріалів з проблем дискримінації, антисемітизму 
та ксенофобії.  

Теми уроків/заходів, вік учасників, цільова аудиторія – не обмежені.  
Оформлення матеріалів не є строго визначеним, але обов’язковою є 

титульна сторінка з вказуванням назви / теми уроку або заходу,  віку 
учасників, цільової групи, мети, прийомів роботи, тривалості, та короткого 
опису етапів роботи. Також необхідно додати одну чи кілька фото 
проведеного уроку/заходу. Вітаються, але не є обов’язковими, відгуки про 
урок/захід від його учасників, батьків, колег тощо. 

Призовий фонд конкурсу складає 2000 гривень за перше місце, 1500 
гривень за друге місце і 1000 гривень за третє місце. Автори найкращих 
десяти матеріалів отримають подарункові комплекти книжок від 
Українського центру вивчення історії Голокосту. 

Матеріали буде також опубліковано на Інтернет-сторінці 
Українського центру вивчення історії Голокосту та на сторінках 
інформаційно-педагогічного бюлетеню Центру «Уроки Голокосту». 

Матеріали потрібно подавати електронною або звичайною поштою 
на адресу Українського центру вивчення історії Голокосту 
(uhcenter@holocaust.kiev.ua або вул. Кутузова 8, оф. 109, 01011, Київ, 
Україна) з поміткою «Навчальні матеріали конкурс».  

Кінцева дата подання матеріалів на конкурс – 30 квітня 2012 року. 
Орієнтовний час оголошення результатів – 21 травня 2012 року. 
За додатковою інформацією звертатися до Українського центру 

вивчення історії Голокосту (uhcenter@holocaust.kiev.ua або вул. Кутузова 8, 
оф. 109, 01011, Київ, Україна або 044-285-90-30), контактна особа Віталій 
Бобров. 
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