
Zapraszamy do uczestnictwa 

Wszystkich młodych ludzi w wieku od 12 do 23 lat 
mieszkających na stałe w województwie wielkopolskim 

Zwyci ęzcy konkursu 

• zostaną zaproszeni jako goście Fundacji Nagrody
Młodzieżowej JugendpreisStiftung na uroczystość
rozdania nagród oraz kilkudniowy  pobyt w Wiesbaden
(Hesja). Spotkanie wszystkich laureatów jest okazją do
dalszego poznania i wymiany doświadczeń,

• otrzymają za swoje prace dyplomy opatrzone
podpisami patronów konkursu,

• otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 5000
Euro. Zwycięzca Nagrody Młodzieży (pierwsza nagroda)
otrzyma medal Fundacji Nagrody Młodzieżowej za rok
2016.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z 
przedstawicieli wszystkich uczestniczących regionów 
partnerskich. Decyzja komisji jest ostateczna. Nie ma prawnej 
możliwości odwołania się od tej decyzji.  

Zgłoszenia      
Formularze zgłoszeniowe znajdują się 
na stronie internetowej 
www.jugendpreisstiftung.de  oraz na 
stronie www.umww.pl  

Prace nale ży nadsyła ć na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Edukacji i Nauki 
Al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań
tel. 61 62 66 580
fax 61 62 66 571
e-mail: edukacja@umww.pl

z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa“ 

Termin składania prac: 12 lutego 2016r.  

Czym jest Fundacja Nagrody Młodzie

Fundacja Nagrody Młodzie
uż
Hesk
aby zach
środowiskiem, a tym samym wzbudzi
mło

Od 1992 roku w Hesji i
okrę
Nagrody Młodzie
równie
Romania (Włochy), Wielkopolska i Akwitania (Francja).

Podczas przygotowywania corocznych zada
ujawniaj
w Europie, dotycz
Nagrody Mł
Emilia
w których nauczany jest j
rozwijanie kompetencji j
porozumienia na poziomie

Sponsorzy Nagrody Młodzie

Czym jest Fundacja Nagrody Młodzie żowej ? 

Fundacja Nagrody Młodzieżowej to samodzielna fundacja 
użyteczności publicznej. Została utworzona w roku 1991 przez 
Heską Akademię Badań i Planowania na Terenach Wiejskich, 
aby zachęcić młodych ludzi do aktywnego zajmowania się ich 
środowiskiem, a tym samym wzbudzić zainteresowanie 
młodzieży przestrzenią, w której żyją. 

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 Emilia- 
Romania (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 Nagrody Młodzie żowej 2016  

Temat: 
ŻYWNOŚĆ
PRZYRODNICZE, KULTURA

Konkurs w regionach Europy

Patronat nad konkursem obj
Wielkopolskiego
z regionów partnerskich

Konkurs przeznaczony jest dla młodzie
mieszkają
- Hesji i 
- Akwitanii (Francja),
- Emilii-Romanii (Włochy
- Wielkopolsce (Polska).

ATRAKCYJNE NAGRODY:
Spotkanie z młodzie
oraz nagrody pieni
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ŻYWNOŚĆ - GOSPODARKA, ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE, KULTURA  

Konkurs w regionach Europy  

Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak i jego odpowiednicy 

regionów partnerskich 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12 do 23 lat 
mieszkających na stałe w: 

okręgu Schmalkalden-Meiningen (Turyngia), 
Akwitanii (Francja), 

Romanii (Włochy), 
Wielkopolsce (Polska). 

ATRAKCYJNE NAGRODY:  
Spotkanie z młodzieżą z regionów partnerskich 
oraz nagrody pieniężne o łącznej wartości 5000 Euro  
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Konkurs w 2016r.  
 
W 2016 r. konkurs Nagrody Młodzieżowej pod  rotacyjnym 
przewodnictwem regionu Emilia-Romania poświęcony będzie 
następującemu zagadnieniu: 
 
ŻYWNOŚĆ - GOSPODARKA, ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE, KULTURA  
 

Można podjąć różne aspekty tematu oraz zmierzyć się z nim z 
różnych punktów wyjścia, np. 

 
• Żywno ść i bioró żnorodno ść: Zanik różnorodności 

biologicznej ze względu na globalizację dotyczy nie 
tylko dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin, lecz 
także rolnictwa. Wpływa on zarówno na codzienną 
kulturę jedzenia, czyli różnorodność, jakość i smak, 
jak też na lokalna kulturę i gospodarkę. 

 
• Żywno ść i zrównowa żony rozwój : Zasada 

zrównoważonego rozwoju dotyczy skutków rolniczej 
produkcji żywności dla środowiska i społeczeństwa, przy 
uwzględnieniu etyki produkcyjnej i konsumenckiej. 

 
• Żywno ść i kultura : Stosunek „człowiek − produkty 

żywnościowe − obszar wiejski” wynika ze związku 
pomiędzy potrzebami żywieniowymi, systemami 
produkcji żywności oraz kulturą. Przyzwyczajenia 
żywieniowe obrazują wymianę tradycji i kultury 
pomiędzy narodami w różnych okresach i na różnych 
obszarach. 
 

• Jedzenie i życie towarzyskie : Jedzenie to 
przyjemność, która łączy ludzi i pośredniczy we 
wzajemnym poznaniu, pokojowym współistnieniu 
oraz integracji 

 
Prace b ędą oceniane pod k ątem: 

1. oryginalność i jakość pracy konkursowej 
2. odniesienia pracy do tematu konkursu 
3. odpowiedniej do wieku realizacji tematu 
4. potwierdzenia wykonania pracy zespołowej 
5. uwzględnienia aspektu komunikatywnego (praca 

powinna w sposób werbalny i niewerbalny 
przemawiać do szerokiego kręgu odbiorców i być 
zrozumiała bez dodatkowych komentarzy). 

 

 

T
PRZYRODNICZE, KULTURA
 
 
Jedzenie jest nie tylko czynno
aktem o gł
rolnych z lokalnego otoczenia, rodzinnych przyzwyczaje
znaczenia, jakie przypisywane jest jedzeniu na co dzie
wyją
 
Na zdrowe od
Zachowania zorientowane na zrównowa
korzystne zarówno dla indywidualnego zdrowia, jak i dla 
środowiska. W młodo
trybu 
 
Wychowanie młodych ludzi do 
z
obywateli, przywi
zrównowa
żywno
 
Takie podej
i profilaktyki, jak i procesów od
zdobywanie wiedzy 
zaopatrzenia w 
o regionalno
 
 

                 

  

Temat:  ŻYWNOŚĆ -  GOSPODARKA, ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE, KULTURA  
 
 
Jedzenie jest nie tylko czynnością podtrzymującą życie, lecz także 
aktem o głębokim znaczeniu. Jak i co jemy zależy od produktów 
rolnych z lokalnego otoczenia, rodzinnych przyzwyczajeń oraz 
znaczenia, jakie przypisywane jest jedzeniu na co dzień oraz przy 
wyjątkowych okazjach.  
 
Na zdrowe odżywianie składa się cały szereg zachowań. 
Zachowania zorientowane na zrównoważony rozwój są 
korzystne zarówno dla indywidualnego zdrowia, jak i dla 
środowiska. W młodości tworzone są podwaliny dla zdrowego 
trybu życia dorosłych ludzi.  
 
Wychowanie młodych ludzi do świadomego postępowania 
z żywnością oznacza jednocześnie kształcenie odpowiedzialnych 
obywateli, przywiązujących wagę do takich zagadnień, jak 
zrównoważony rozwój, ochrona środowiska oraz marnowanie 
żywności, jak i do własnego zdrowego odżywiania. 
 
Takie podejście obejmuje zarówno świadomość w kwestii zdrowia 
i profilaktyki, jak i procesów odżywiana.  Konieczne jest 
zdobywanie wiedzy o sposobie funkcjonowania łańcuchów 
zaopatrzenia w żywność, poczynając od upraw, a także                            
o regionalności i sezonowości produktów spożywczych.  
 
 

                  

   

Prace konkursowe: warunki
 
Dopuszcza si
grafiki, eseju, obrazów, zdj
także innych form prezentacji. 

 
Wymagania
� Format: 

- w przypadku formy papierowej 
- w przypadku formy filmowej, 
słuchowisk: maks.15 minut
- ogólnie czytelny format danych

� Praca konkursowa musi by
w wersji dwuj

� Streszczenie pracy wraz z prezentacj
z Emilia
(Francja) musi by
a dla 
regionów partnerskich lub po angielsk

� Szkoły mog
� Studenci, autorzy dzia

i gminach mog
Preferowane s

 
Nadesłana praca nie mo
Przyznają
prawo do pierws
udokumentowania zwyci
internetowej.
 

                

Prace konkursowe: warunki  

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

Wymagania  
ormat:  
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. 

                   




