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Konkurs 2019

W tym roku konkurs Fundacji Nagrody Młodzieżowej w regionach eu-
ropejskich będzie odbywał się pod rotacyjnym patronatem Hesji. Pa-
tronat nad konkursem obejmuje pan Volker Bouffier, premier Hesji.
Tematem konkursu jest:

MŁODZIEŻ ODKRYWA SWÓJ REGION

Celem konkursu jest zmobilizowanie młodych ludzi w Wielkopolsce oraz 
regionach partnerskich do aktywnego zaangażowania się na rzecz 
powodzenia Europy. Jednocześnie chodzi o wzmacnianie poczucia 
wspólnoty wśród ludzi młodych i stymulowania ich do zaangażowania 
się na rzecz solidarnej i tolerancyjnej Europy. Lepsze porozumienie 
możliwe jest także przez wzajemne poznawanie regionów. Młodzież 
powinna odkryć zróżnicowanie swojego regionu pod względem 
językowym, politycznym, gospodarczym lub kulturowym i przedstawić 
je w sposób kreatywny w  formie dwujęzycznej.

Ideą przewodnią tegorocznego konkursu jest odkrywanie. Młodzież 
powinna spojrzeć na swój region w świeży sposób, a nie tylko 
zrozumieć to, co zostało już przedstawione w folderach regionalnych 
lub jest dostępne w internecie za jednym kliknięciem myszki. W tym 
kontekście uczestnicy mogą przedstawić między innymi osobowości, 
dzieła literatury lub sztuki, produkty lub zabytki regionu, które 
dotychczas nie cieszyły się należytym zainteresowaniem, a które 
mogłyby być interesujące także dla regionów partnerskich.
Oczywiście można przedstawić także wpływ funduszy UE na dany 
region.

Możliwości odkrywania:

• ponowne odkrycie lub ponowny odbiór osobowości regionu 

• ponowna ocena dzieła literackiego lub kulturowego regionu

• przedstawienie nowych produktów, placówek lub przedsiębiorstw, które  
 są znane lub powinny być znane poza granicami regionu.

Zależne od wieku młodych ludzi odkrywanie implikuje nowe indywidualne 
sposoby postrzegania regionu.

Kryteria oceny prac konkursowych są następujące:

 n oryginalność i jakość pracy konkursowej,

 o związek z tematem konkursu,

 p opracowanie tematu odpowiednio do wieku autorów,

 q potwierdzenie pracy zespołowej,

 r uwzględnienie aspektu komunikacyjnego. 

TEMAT: MŁODZIEŻ ODKRYWA SWÓJ REGION

Młodzież postrzega swoje środowisko w inny sposób, dużą wagę przywią-
zuje także do zabawy. Młodzi ludzie mają inne priorytety, preferują krea-
tywność i przeżywanie przyrody, a także angażują się na rzecz zachowania 
przyrody. Fundacja Nagrody Młodzieżowej dąży do zwiększania mobilności 
i elastyczności ludzi młodych. Istotne znaczenie ma dla nas zapewnienie 
młodzieży wsparcia w jej dążeniach i staraniach do odkrywania swojego 
regionu w nowy sposób. Z tego względu niezbędne jest także rozszerzenie 
wstępnej analizy danych, którą przeprowadza się najczęściej w internecie, 
o osobiste przeżycia innych osób (np. przewodników) i, co najważniejsze, 
przez osobiste relacje, zalecenia i oceny.
W ten sposób młodzież zyskuje możliwość wniesienia swojego wkładu w 
dokumentowanie różnorodności kulturowej swojego regionu w różnego 
rodzaju projektach i w konsekwencji pogłębiania poczucia wspólnotowości 
w Europie.

W kontekście odkrywania nowych rzeczy ważne i konieczne jest, żeby 
dzieci i młodzież podróżowały i zbierały własne doświadczenia. Możliwie 
jak najwcześniej powinny nauczyć się, że także one mają coś do 
zaproponowania. Dzięki temu będą wzmacniać poczucie własnej wartości. 
W 1784 r. niemiecki filozof Immanuel Kant uczynił tę ideę motywem 
przewodnim oświecenia:  „Miej odwagę być mądrym”.

Prace konkursowe

Dopuszcza się nadsyłanie prac w formie pisemnej, diagramów,
obrazów, zdjęć, nagrań video, słuchowisk i innych.

Warunki

 � Format

 - w przypadku formy papierowej maks. DIN A3 (29,7 x 42,0 cm),

 - w przypadku filmów, prezentacji w formacie PowerPoint lub  
   słuchowisk  - długość maks. do 12 min.,

 - powszechnie czytelny format danych.

Prace konkursowe muszą być zasadniczo przygotowane w dwóch 
językach (dwujęzyczne). Prace w języku niemieckim powinny być 
także przygotowane w języku włoskim, angielskim, francuskim lub 
polskim.

Prace konkursowe z Emilii-Romanii (Włochy), Wielkopolski (Polska)
i Nowej Akwitanii (Francja) muszą być przygotowane w formie 
dwujęzycznej, w tym w języku niemieckim, i z przedstawieniem 
grupy/uczestnika. 

Prace z Niemiec muszą być przygotowane w jednym z języków 
regionów partnerskich lub w języku angielskim.
Szkoły mogą nadsyłać wyłącznie prace grupowe.

Do udziału w konkursie zaprasza się szczególnie klasy szkolne.
Studenci, uczestnicy działający w klubach, stowarzyszeniach i 
gminach mogą nadsyłać także prace indywidualne. Preferuje się 
jednak prace zespołowe.
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Prezentacja przebiegu pracy w formie dwujęzycznej. Nadesłana 
praca nie może być wcześniej opublikowana. Przyznając nagrodę, 
Fundacja Nagrody Młodzieżowej uzyskuje prawo do pierwszej 
publikacji oraz prawo do trwałego udokumentowania nagrodzonych 
prac na swojej stronie internetowej. Prace konkursowe ocenia jury, 
w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich zaangażowanych 
regionów partnerskich. Decyzja jury o przyznaniu nagród jest 
ostateczna. Wyłącza się odwołanie od decyzji na drodze prawnej. 

             Région
Nouvelle-Aquitaine



W konkursie mogą wziąć ludzie młodzi w wieku od 12 do 21 lat 
mieszkający na stałe w:

Hesji, • Emilii-Romanii (Włochy), • Nowej Akwitanii (Francja), 
Wielkopolsce (Polska).

do ludzi młodych w wieku od 12 do 21 lat mieszkających na stałe w 
Wielkopolsce lub w jej regionach partnerskich Emilii-Romanii, Nowej 
Akwitanii i Hesji.

Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia 
nagród i kilkudniowy pobyt w Hesji. Zaproszenie jest skierowane 
wyłącznie do grupy autorów nagrodzonych prac i ich opiekuna. W 
przypadku większych grup autorów zaproszenie kierujemy do małej 
delegacji, ponieważ celem Fundacji Nagrody Młodzieżowej jest 
umożliwienie jak największej grupie przedstawicieli z Hesji i jej 
regionów partnerskich uczestnictwa w dniach spotkań.
Dni spotkań wszystkich laureatów w Hesji służą wzajemnej wymianie. 
Stanowią przejaw żywej różnorodności i współistnienia regionów.

Zwycięzca lub zwycięzcy Nagrody Młodzieżowej za rok 2019 otrzymają 
medal Fundacji Nagrody Młodzieżowej za rok 2019 i dyplom. 
Pozostali laureaci otrzymają także dyplom z podpisami patronów 
konkursu. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody pieniężne w całkowitej 
wysokości 5.000 euro.

Nagrodzone prace zostaną wystawione i udokumentowane w trwały 
sposób na stronie internetowej Fundacji Nagrody Młodzieżowej.
Żeby zwiększyć atrakcyjność konkursu o Nagrodę Młodzieżową dla 
uczestników z Hesji, którzy przy okazji dotychczasowych uroczystości 
wręczenia nagród i dni spotkań nie mieli możliwości poznania regionu 
partnerskiego, dla laureatów z Hesji przewiduje się kilkudniową 
wycieczkę do Wielkopolski po zakończeniu konkursu za rok 2019.

Zaproszenie do udziału w konkursie kierujemy

Czym jest Fundacja Nagrody Młodzieżowej?
Fundacja Nagrody Młodzieżowej to samodzielna fundacja użytecz-
ności publicznej. Została utworzona w 1991 r. przez Heską Akademię 
Badań i Planowania na Terenach Wiejskich, żeby zachęcić młodych 
ludzi do aktywnego zajmowania się ich środowiskiem, a tym samym 
wzbudzić zainteresowanie młodzieży otoczeniem, w którym żyją. 

Od 1992 r. w Hesji i w powiązanym z nią historycznie okręgu 
Schmalkalden-Meiningen organizowany jest konkurs o Nagrodę 
Młodzieżową. Od 2005 r. w konkursie uczestniczą także europejskie 
regiony partnerskie Hesji, tj. Emilia-Romania (Włochy), Nowa Ak-
witania (Francja) i Wielkopolska (Polska). Podczas przygotowywania 
corocznych zadań konkursowych dochodzą do głosu zróżnicowane 
osobiste i regionalne punkty widzenia na ten sam temat w Europie. 
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół w Emilii-Romanii, Nowej 
Akwitanii i Wielkopolsce w ramach nauczania języka niemieckiego.

Dalszym celem działalności Fundacji JugendpreisStiftung jest 
wspieranie znajomości językowych. Z tego powodu szczególnie 
mile widziane są prace w języku niemieckim jako języku obcym. 
Ideę porozumienia europejskiego wspiera kilkudniowe spotkanie 
laureatów. Z tego względu wszyscy laureaci i ich opiekunowie
zobowiązują się do uczestnictwa w programie spotkania w 
Wiesbaden do końca, ponieważ spotkanie traktowane jest jako 
część nagrody.

Zgłoszenia

Wypełniony formularz konkursowy należy przesłać wraz z pracą 
konkursową. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie 
internetowej pod adresem: 
www.jugendpreisstiftung.de. oraz www.umww.pl

Prace należy nadsyłać 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

z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa”

Termin nadsyłania prac: 16 lutego 2019 r. 
         (decyduje data stempla pocztowego)

Konkurs w regionach Europy
Patronat nad konkursem objął Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego i jego
odpowiednicy w regionach partnerskich 

W konkursie mogą wziąć ludzie młodzi w wieku od 
12 do 21 lat mieszkający na stałe w:

• Hesji,

• Emilii-Romanii (Włochy),

• Nowej Akwitanii (Francja),

• Wielkopolsce (Polska).

Temat: 
MŁODZIEŻ ODKRYWA SWÓJ REGION

Atrakcyjne nagrody
Kilkudniowe spotkania z młodzieżą z regionów 
partnerskich, uroczyste wręczenie nagród w kancelarii 
państwowej Hesji i nagrody pieniężne w wysokości 
5.000 euro.
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 Sponsorzy Nagrody Młodzieżowej
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