Temat: ŻYWNOŚĆ -

GOSPODARKA, ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE, KULTURA

Konkurs w 2016r.
W 2016 r. konkurs Nagrody Młodzieżowej pod
przewodnictwem regionu Emilia-Romania
następującemu zagadnieniu:

ŻYWNOŚĆ
GOSPODARKA,
PRZYRODNICZE, KULTURA

rotacyjnym
poświęcony będzie

ŚRODOWISKO

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

Żywność i bioróżnorodność: 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.

•

Żywność
i
zrównoważony
rozwój:
Zasada
zrównoważonego rozwoju dotyczy skutków rolniczej
produkcji żywności dla środowiska i społeczeństwa, przy
uwzględnieniu etyki produkcyjnej i konsumenckiej.

•

Żywność 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 będą oceniane pod kątem:
1.
2.
3.
4.
5.

oryginalność i jakość pracy konkursowej
odniesienia pracy do tematu konkursu
odpowiedniej do wieku realizacji tematu
potwierdzenia wykonania pracy zespołowej
uwzględnienia aspektu komunikatywnego (praca
powinna w sposób werbalny i niewerbalny
przemawiać do szerokiego kręgu odbiorców i być
zrozumiała bez dodatkowych komentarzy).

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

