
RAN ogłasza konkurs na projekt z 
okazji Europejskiego Dnia Pamięci 

Młodzież z całej Unii Europejskiej jest zaproszona do udziału w 
konkursie na Dzień Pamięci w 2021 r. 

Konkurs na projekt 
Uczniowie z całej UE mają okazję zaprezentować swoje talenty w konkursie na projekt graficzny 
z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Terroryzmu. Zwycięski projekt zostanie 
wykorzystany do promocji kolejnego Dnia Pamięci obchodzonego 11 marca 2022 r. 

Celem konkursu jest zainicjowanie w szkolnych klasach dyskusji na temat zjawiska terroryzmu i 
jego wpływu na jednostki oraz społeczności. W tym celu RAN przekazuje szkołom i 
nauczycielom informacje na temat konkursu, Dnia Pamięci oraz Grupy Roboczej RAN ds. Ofiar 
Terroryzmu. 

Więcej o Dniu Pamięci 
Organizowany przez Grupę Roboczą RAN ds. Ofiar/Osób Ocalałych z Terroryzmu Dzień 
Pamięci jest obchodzony co roku w dniu 11 marca, w rocznicę zamachów w Madrycie w 2004 r. 

Podstawowym celem tego szczególnego Dnia Pamięci jest złożenie hołdu wszystkim 
europejskim ofiarom terroryzmu, oraz osobom, które przeżyły ataki terrorystyczne, zarówno w 
latach ostatnich, jak i dawniejszych, bez względu na rodzaj ekstremistycznej 
ideologii,stanowiącej inspirację ataku. 

Co roku 11 marca Europa okazuje solidarność z ofiarami/osobami ocalałymi z terroryzmu, a 
także jedność i opór wobec terroryzmu i brutalnego ekstremizmu. Dzień Pamięci organizowany 
jest przez Grupę Roboczą RAN ds. Ofiar/Osób Ocalałych z Terroryzmu (wcześniej „Pamięć o 
ofiarach terroryzmu”) wraz z Komisją Europejską. 

Cel konkursu 
Cel konkursu na projekt jest trojaki. Pierwszy wymiarl jest praktyczny: Dzień Pamięci powinien 
mieć rozpoznawalną tożsamość. Po drugie, konkurs powinien zainicjować dialog na temat 
terroryzmu oraz ofiar i osób, które przeżyły ataki, a przez to podnieść świadomość uczniów i 
nauczycieli szkół biorących udział w konkursie. Trzeci jego wymiar jest zbieżny z głównym celem 
wszystkich działań RAN, którym jest zapobieganie radykalizacji postaw. 

Kryteria kwalifikowalności 
Do udziału zaproszeni zostaną nauczyciele i uczniowie z całej UE. Do konkursu mogą zgłaszać 
się grupy, takie jak klasy lub szkoły, skupiające młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Zgłoszenia 
indywidualne nie będą brane pod uwagę w konkursie. RAN przygotował pakiet informacyjny 
wspierający wysiłki nauczycieli w informowaniu uczniów o konkursie oraz w omawianiu 
zagadnień związanych z radykalizacją postaw i terroryzmem. 

Kryteria przyznawania nagród 
Projekt powinien być reprezentatywny dla wszystkich ofiar/osób ocalałych z ataków 
terrorystycznych. Ponieważ Dzień Pamięci ma zmienną tematykę, kluczowe tematy, które 
powinny być przedstawione w projekcie to „ofiary”, „ocaleni” i „Europa”. Słowa przewodnie to 
„razem”, „umacnianie i wspieranie ofiar” oraz „upamiętnienie”. 



Projekt nie powinien obrażać ofiar ani przedstawiać przemocy. 

Projekty mogą mieć formę cyfrową lub papierową (w formacie nie większym niż DIN A4). Mogą 
być generowane komputerowo, malowane lub rysowane. 

Zwycięski projekt zostanie wybrany przez jury składające się z liderów Grupy Roboczej RAN ds. 
Ofiar/Osób Ocalałych z terroryzmu oraz Grupy Roboczej ds. Młodzieży i Edukacji, a także 
przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych. 

Wyłoniony zostanie jeden zwycięski projekt, który będzie promował Dzień Pamięci w 2022 
roku.Najlepsze projekty będą zaprezentowane podczas wystawy oraz w mediach 
społecznościowych. 

Chcecie wziąć udział? 
▪ Wszystkie projekty muszą być przesłane pocztą elektroniczną nie później niż do 30 

listopada 2021 r. 

▪ Zwycięskie logo zostanie oficjalnie ogłoszone 11 marca 2022 r. (Europejski Dzień Pamięci 
o Ofiarach Terroryzmu). Ze zwycięzcami skontaktujemy się przez RAN. 

▪ Prosimy pamiętać, że konkurs jest otwarty tylko dla zgłoszeń grupowych (takich jak szkoły 
lub klasy). Propozycje grup uczestniczących w projekcie powinny wskazywać 
odpowiedzialny punkt kontaktowy (nauczyciel lub opiekun). 

Pytania? 
W razie jakiekolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z pracownikami RAN: Nico 
Schernbeck i Fenna Canters. 

Informacje podstawowe 
Kliknij tutaj, aby pobrać naszą broszurę dotyczącą konkursu na projekt. Zapraszamy także do 
sprawdzenia naszego specjalnego przewodnika dla nauczycieli zawierającego materiały 
warsztatowe i prezentującego cele lekcji. 

RAN opracował również serię dokumentów, w których analizuje rolę ofiar/osób, które przeżyły 
atak terrorystyczny, w zapobieganiu brutalnemu ekstremizmowi. W artykułach poruszono takie 
kwestie, jak np. jaki wpływ mogą mieć zeznania osób ocalałychprzedstawione klasie, lub, jaką 
mogą odegrać we wzmacnianiu społecznej spójności w społecznościach i pomiędzy nimi po 
okresie przeżytej przemocy. 

Przeczytaj więcej o roli ofiar/ocalonych w zapobieganiu radykalizacji postaw. Aby wyszukać 
więcej artykułów, przejdź do strony Publikacje na witrynie RAN. 

  

Zobacz także:  
Grupa Robocza ds. Ofiar Terroryzmu (RAN VoT) 

  

Dokumenty do pobrania:  

Broszura o konkursie projektowym (tylko w języku angielskim) 

Specjalny przewodnik dla nauczycieli (tylko w języku angielskim) 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-news/role-victims-preventing-radicalisation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/topics-and-working-groups/ran-vot_en

