Udział w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy młodzi ludzie w
wieku od 12 do 23 lat, którzy na stałe mieszkają w Hesji,
okręgu Schmalkalden-Meiningen oraz regionach
partnerskich Emilia-Romania, Wielkopolska i Akwitania.
Zwycięzcy konkursu
zostaną zaproszeni na uroczystość rozdania nagród i
kilkudniowy pobyt. Spotkanie wszystkich laureatów
jest okazją do wymiany kulturowej między regionami.
otrzymają za swoje prace dyplomy podpisane przez
patronów konkursu.
otrzymają zróżnicowane nagrody pieniężne w
wysokości ogółem 5000,- Euro.
Nagrodzone prace zostaną wystawione i umieszczone na
stronie internetowej Fundacji Nagrody Młodzieżowej.

Zgłoszenia
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej:
www.jugendpreisstiftung.de oraz na stronie:
http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacjii-nauki

Czym jest Fundacja Nagrody
Młodzieżowej?
Fundacja Nagrody Młodzieżowej jest niezależną instytucją
użyteczności publicznej, założoną w roku 1991 przez Heską
Akademię Badań i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem
statutowym Fundacji jest promowanie aktywności
obywatelskiej młodzieży poprzez wspieranie projektów z
zakresu nauki, badań, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony
środowiska, kultury i sportu.
Od 1992 roku w Hesji i w powiązanym z nią historycznie
okręgu Schmalkalden-Meiningen organizowany jest Konkurs
Nagrody Młodzieżowej. Od 2005 roku w konkursie uczestniczą
również europejskie regiony partnerskie Hesji, czyli EmiliaRomania (Włochy), Wielkopolska i Akwitania (Francja).
Podczas przygotowywania corocznych zadań konkursowych
ujawniają się różnorodne osobiste i regionalne punkty widzenia
w Europie, dotyczące tego samego tematu. Udział w Konkursie
Nagrody Młodzieżowej adresowany jest do szkół w Regionie
Emilia-Romania (Włochy), Wielkopolsce i Akwitanii (Francja),
w których nauczany jest język niemiecki. Celem Fundacji jest
rozwijanie kompetencji językowych oraz promowanie
porozumienia na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Sponsorzy konkursu w 2015 roku
CHRISTIAN JAKOB, WIESBADEN

NAGRODA MŁODZIEŻOWA 2015
Temat:

Prace należy nadsyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
ul. Piekary 17
61-713 Poznań
tel. 61 62 66 580
fax 61 62 66 571
e-mail: edukacja@umww.pl
Z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa”

Termin składania prac: 20 lutego 2015

MOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYSZŁOŚĆ –
NASZE DZIAŁANIE MA SWOJE KONSEKWENCJE

Konkurs w regionach Europy
Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak i jego odpowiednicy
w regionach partnerskich

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku
od 12 do 23 lat, mieszkającej na stałe w
- Hesji i w turyroskim okręgu Schmalkalden-Meiningen,
- Regionie Emilia-Romania (Wlochy)

- Wielkopolsce
- Akwitanii (Francja)
WSPANIAŁE NAGRODY!

Kilkudniowe spotkanie z młodymi ludźmi
z regionów partnerskich, uroczystość
wręczenia nagród i nagrody pieniężne w
łącznej wysokości 5.000,--Euro

Konkurs 2015
Tegoroczny konkurs Fundacji Nagrody Młodzieżowej
poświęcony jest kwestiom zrównoważonego rozwoju.
Temat konkursu brzmi:
„MOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYSZŁOŚĆ –
NASZE DZIAŁANIE MA SWOJE KONSEKWENCJE“

Celem konkursu jest pokazanie różnych aspektów tematu,
jak na przykład:
Własne środowisko w wymiarze lokalnym i globalnym – a
moje działanie na rzecz zmian.

Co skłania mnie do analizowania mojej aktywności w
społeczeństwie pod kątem zrównoważonego rozwoju?
Czytanie, pisanie, nauka są też „działaniem” – w jaki
sposób szkoła może przyczynić się do odpowiedzialnego
kształtowania naszej przyszłości?

Temat:

Prace konkursowe

„MOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYSZŁOŚĆ –
NASZE DZIAŁANIE MA SWOJE KONSEKWENCJE“
Wyróżnione zostaną te pomysły i projekty, które z jednej strony
propagują świadomość i szacunek dla własnej tożsamości
kulturowej a z drugiej strony doceniają znaczenie spotkania i
integracji , promują tolerancję i akceptację dla odmiennych
poglądów a także podnoszą kompetencje językowe i wiedzę o
kraju sąsiada.
Ważne dla nas są projekty skierowane do szerokiego kręgu
odbiorców, wspierające integrację, współpracę i porozumienie
europejskie oraz mające istotny wpływ na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.

Jakie znaczenie ma dla mnie internet i media
społecznościowe w procesie komunikowania, uczenia
się i rozwijania własnych kompetencji?
Czy moja odpowiedzialność za przyszłość może
ograniczać moją aktywność zawodową?
Jak mogę wykorzystać moją wiedzę, mój talent, moją
kreatywność dla zapewnienia lepszej przyszłości?
W jakim stopniu podejmowane lokalne inicjatywy
mogą przyczynić się do poprawy bytu mieszkańców i
wszechstronnego rozwoju lokalnego w przyszłości?
Czym jest dla mnie świadomość ekologiczna,
odpowiedzialność za stan przyrody, zasoby
żywności, wody i energii?
… oraz wiele innych…

oryginalność i jakość pracy konkursowej

2.

odniesienie pracy do tematu konkursu

3.

odpowiednia do wieku realizacja tematu

4.

potwierdzenie wykonania pracy zespołowej

5.

uwzględnienie aspektu komunikatywnego (praca
powinna w sposób werbalny i niewerbalny
przemawiać do szerokiego kręgu odbiorców i
być zrozumiała bez dodatkowych komentarzy).

Wymagania
Format:
- w przypadku formy papierowej maks. DIN A3
- w przypadku formy filmowej, prezentacji PowerPoint lub
słuchowisk: maks.15 minut
- ogólnie czytelny format danych
Praca konkursowa musi być zasadniczo przygotowana w
wersji dwujęzycznej,
Streszczenie pracy wraz z prezentacją grupy / uczestnika
z Emilia-Romania (Włochy), Wielkopolski i Akwitanii
(Francja) musi być przygotowane w języku niemieckim, a
dla niemieckich uczestników - w jednym z języków
regionów partnerskich lub po angielsku
Szkoły mogą nadsyłać tylko prace grupowe.
Studenci, autorzy działający w klubach, stowarzyszeniach
i gminach mogą nadsyłać prace indywidualne.
Preferowane są przede wszystkim prace zespołowe.
Nadesłana praca nie może być wcześniej opublikowana.
Przyznając nagrodę, Fundacja Nagrody Młodzieżowej
uzyskuje prawo do pierwszej publikacji oraz prawo do trwałego
udokumentowania zwycięskich prac na swojej stronie
internetowej.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z
przedstawicieli wszystkich uczestniczących regionów
partnerskich. Decyzja jury jest ostateczna.
Nie ma możliwości prawnego odwołania się od tej decyzji.

Kryteria oceny nadesłanych prac są
następujące:
1.

Dopuszcza się możliwość nadesłania prac w formie pisemnej,
grafiki, eseju, obrazów, zdjęć, nagrań video, słuchowiska oraz
także innych form prezentacji

Christian Jakob, Wiesbaden

