Do udziału zaproszeni

Czym jest Fundacja Nagrody Młodzieżowej?

są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 23 lat,
mieszkający na stałe w Hesji, okręgu SchmalkaldenMeiningen oraz regionach partnerskich Hesji:
Emilia-Romagna i Wielkopolsce.

Jest ona niezależną fundacją społeczną. Została założona w
1991 roku przez Heską Akademię Badań i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w celu zachęcenia młodych ludzi do aktywnego
działania na rzecz środowiska i zaangażowanie ich w działania
na rzecz ich przestrzeni życiowej.

Do wygrania są nagrody pieniężne w wysokości do
5.000 euro. Zwycięzcy otrzymują także dyplom podpisany
przez patronów konkursu. Zdobywcy pierwszej nagrody
wręczony zostanie medal Fundacji Nagrody Młodzieżowej
na rok 2013.

Od 1992 roku wyznaczana jest Nagroda Młodzieżowa w Hesji
oraz w historycznie związanym z nią okręgu SchmalkaldenMeiningen. Europejskie regiony partnerskie Hesji, czyli
Emilia-Romagna oraz Wielkopolska, biorą udział w konkursie
od 2005 roku.

Region Emilia-Romana

Wielkopolska

W trakcie opracowywania corocznych zadań konkursowych
ujawniają się różnorodne osobiste i religijne punkty widzenia
w Europie, dotyczące tego samego tematu. Udział w
konkursie o Nagrodę Młodzieżową zaproponowano niektórym
szkołom w Emilia-Romagna i w Wielkopolsce, w ramach
języka niemieckiego jako przedmiotu fakultatywnego.
W trakcie kilkudniowego spotkania laureatów konkursu
promuje się porozumienie europejskie.
Laureaci Nagrody Młodzieżowej 2012 roku pochodzą z
regionów: Hesja (D), Emilia-Romagna (I) i Wielkopolska (PL).
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Sponsorzy Nagrody Młodzieżowej 2013

NAGRODA MŁODZIEŻOWA 2013

Temat: MUZYKA

Zgłoszenia
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na
stronie internetowej:
www.jugendpreisstiftung.de
Prace należy nadsyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
ul. Piekary 17
61-713 Poznań
z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa”

Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Pan Marek
Woźniak i jego odpowiednicy w regionach partnerskich

Termin składania prac: piątek, 8 marca 2013

MAX SOLAR CONTROL

GMBH

DEUTSCHLAND

Termin przesyłania prac: piątek, 8 marca 2013 roku

Dodatkowych informacji nt. Konkursu udziela
Pan Łukasz Puślecki – Departament Edukacji i Nauki UMWW
tel. 061 62 66 580
e-mail: edukacja@umww.pl lub | lukasz.puslecki@umww.pl

ŁĄCZY KULTURY?!

Konkurs w regionach Europy
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HA Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
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ZAPROSZENI
są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 23 lat mieszkający na
stałe w Hesji, okręgu Schmalkalden-Meiningen oraz regionach
partnerskich Hesji: Emilia-Romagna i Wielkopolsce.
WSPANIAŁE NAGRODY!
Spotkanie z młodzieżą z regionów partnerskich i nagrody do 5000 €.
INFORMACJA
Biuro: jugendpreisstiftung@t-online.de;
edukacja@umww.pl | www.jugendpreisstiftung.de
ul. Piekary 17, 61-713 Poznań
tel. 61 62 66 580 • fax 61 62 66 571

Konkurs 2013
W tym roku europejski konkurs Heskiej Fundacji Nagrody
Młodzieżowej chce się poświęcić następującemu tematowi:

MUZYKA ŁĄCZY KULTURY
Można podjąć różne aspekty i kwestie opracowania tematu:

– Co oznacza muzyka dla młodych ludzi?
– Muzyka sprawia przyjemność i kosztuje wiele trudu
i wysiłku.
– Muzyka w polu zainteresowań tradycji i nowoczesności.
– Jakie miejsce zajmuje muzyka w twojej codzienności?
– Miejsca muzyki.

Nadesłane prace będą oceniane według następujących
kryteriów:
1. oryginalność i jakość pracy konkursowej,
2. odniesienie pracy do tematu konkursu,
3. opracowanie tematu zgodnie z wiekiem,
4. dowód wykonanej pracy zespołowej i w końcu,
5. przestrzeganie aspektu komunikacyjnego (praca powinna
przemawiać do szerokiego grona słuchaczy werbalnie lub
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niewerbalnie i być zrozumiana bez dalszych wyjaśnień.)

Temat: MUZYKA ŁĄCZY KULTURY?!

Muzyka towarzyszy nam w wielu sytuacjach życiowych:
słuchamy muzyki sami lub razem z przyjaciółmi, muzykujemy
sami, a na koncertach słuchamy muzyki każdego rodzaju.
Od klasycznej, przez pop i jazz, aż do wielu innych stylów
współczesnej muzyki.
Muzykę gra się, ćwiczy i uczy w wielu miejscach: na koncertach,
w szkołach, w lokalach tanecznych, w poczekalniach,
w kościołach i w garażach. Niekoniecznie trzeba umieć
grać na instrumencie, bo z odrobiną fantazji prawie na każdym
przedmiocie da się zagrać jakiś rytm lub melodię.
O muzyce rozmawiają przyjaciele i dyskutują eksperci.
Kto muzykuje, staje się ambasadorem własnej kultury, jak
Giuseppe Verdi, którego 200. rocznica urodzin będzie
obchodzona w roku 2013 i którego kompozycje są grane,
słuchane i których uczy się jeszcze dziś na całym świecie.
Muzyka przyczynia się do kształcenia tożsamości wspólnoty,
staje się czymś znanym i wspiera związki międzyludzkie.
Wyróżnione powinny być pomysły i projekty, które przyczyniają
się do tego, aby uwrażliwiać młodych ludzi na rolę muzyki
jako instrumentu komunikacji, kształcenie osobistej i wspólnej
tożsamości i jako nośnika wzajemnych spotkań i integracji.
Szczególnie ważne są dla nas projekty, które poruszają szerokie spektrum i da się je przenieść na inne konteksty.

Prace konkursowe
Grupy, również partnerstwa (w tym partnerstwa szkół),
mogą dostarczyć prace pisemne, powieści graficzne, obrazki,
zdjęcia, filmy, słuchowiska, prace muzyczne itd.
Można dostarczać prace ze wspólnot, gmin, związków,
stowarzyszeń i kościołów, w których przedsięwzięciach i
projektach temat konkursowy odgrywa ważną rolę.
Nie muszą być to projekty sztandarowe.
Prace konkursowe nie powinny przekraczać formatu DIN-A3
(29,7 cm x 42,0 cm). Poza tym można dostarczać prace w
ogólnie dającym się odczytać formacie danych. Wszystkie prace
powinny być opatrzone streszczeniem w języku niemieckim.
Streszczenie może być dodatkowo opisane w języku regionów
partnerskich lub po angielsku, francusku albo hiszpańsku.
W szkołach w Emilia-Romagna i w Wielkopolsce konkurs jest
dopuszczony tylko jako dwujęzyczna praca grupowa. Językiem
powinien być niemiecki. W przypadku studentów i autorów ze
związków, stowarzyszeń, klubów, gmin dopuszczalne są prace
samodzielne. Zadaniem konkursu jest również rozwijanie
kompetencji językowych.
Dostarczona praca nie może być wcześniej opublikowana.
Wraz z przyznaniem nagrody Fundacja Nagroda Młodzieżowej
nabywa prawa do pierwszej publikacji i prawo trwałego
udokumentowania nagrodzonej pracy na stronie internetowej
Heskiej Fundacji Nagrody Młodzieżowej.
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