
REGIONY PARTNERSKIE:
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TERMIN SKŁADANIA PRAC: 14 LUTEGO 2022
(DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO)

Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia
nagród i kilkudniowy pobyt w Hesji. Zaproszenie obejmie grupę
autorów zwycięskich prac i opiekuna/opiekunkę. W przypadku
większych grup twórców zapraszamy niewielką delegację,
ponieważ Fundacja Nagrody Młodzieżowej chciałaby zapewnić
możliwość udziału w spotkaniu możliwie jak największej liczbie
przedstawicieli z Wielkopolski i regionów partnerskich.

Dni spotkań wszystkich nagrodzonych w Hesji służą wzajemnej
wymianie. Są one wyrazem żywej różnorodności i wspólnoty
regionów. Dlatego wszyscy laureaci i ich opiekunowie
zobowiązują się do udziału we wszystkich dniach spotkań
w Wiesbaden aż do ich zakończenia, ponieważ stanowią one
część nagrody pieniężnej.

Laureaci Nagrody Młodzieżowej 2022 otrzymają medale/
statuetki oraz dyplom z podpisami patronów. Wszyscy zwycięzcy
otrzymają nagrody pieniężne w zależności od sklasyfikowanego
miejsca o łącznej wartości 4 000 EUR. Nagrodzone prace będą
wystawione i na stałe udokumentowane na stronie głównej
Fundacji Nagrody Młodzieżowej. W celu zwiększenia
atrakcyjności konkursu młodzieżowego dla uczestników z Hesji,
którzy nie mieli okazji poznać danego regionu partnerskiego
podczas dotychczasowych ceremonii wręczenia nagród i dni
spotkań, planowane jest zorganizowanie dla nich kilkudniowej
wycieczki do partnerskiego regionu Wielkopolski po zakończeniu
konkursu w 2022 roku.

wszystkich młodych ludzi w wieku od 12 do 21 lat,
które mieszkają na stałe w Wielkopolsce oraz w jej regionach
partnerskich: Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony głównej

OP
RA

CO
WA

NI
E G

RA
FIC

ZN
E:

PA
UL

A Z
AS

AD
A

KO
NK

UR
SW

RE
GI

ON
AC

H
EU

RO
PY

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

Fundacja Nagrody Młodzieżowej jest niezależną fundacją
non-profit. Została ona założona w 1991 roku przez Heską
Akademię Badań i Planowania Obszarów Wiejskich, aby zachęcić
młodych ludzi do aktywnego zajęcia się swoim otoczeniem
i w ten sposób obudzić w nich zaangażowanie w obszarze swojej
przestrzeni życiowej. Konkurs o Nagrodę Młodzieżową odbywa
się w Hesji od 1992 roku, a od 2005 roku biorą w nim udział
także europejskie regiony partnerskie z Hesji, Emilia-Romania,
Nowa Akwitania i Wielkopolska. Podczas prac nad corocznymi
zadaniami konkursowymi pojawiają się różne osobiste
i regionalne europejskie punkty widzenia tego samego tematu.
W niektórych szkołach w regionach Emilia-Romania,
Nowa Akwitania i Wielkopolska w ramach przedmiotu
fakultatywnego - język niemiecki - przyznawana jest
Nagroda Młodzieżowa.

Kolejnym celem Fundacji Nagrody Młodzieżowej jest promowanie
umiejętności językowych. Dlatego też szczególnie mile widziane
są zgłoszenia osób, dla których niemiecki jest drugim językiem
porozumiewania się. Kilkudniowe spotkania laureatów służą
promocji europejskiego porozumienia.

• kilkudniowe spotkanie z młodzieżą z regionów partnerskich
• uroczysta ceremonia wręczenia nagród w kancelarii

premiera Hesji
• nagrody pieniężne o łącznej wartości 4 000 EUR

Fundacja Nagrody Młodzieżowej
Temat: „Nauka otwiera drzwi”
Patronem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz
ze swoimi odpowiednikami w regionach partnerskich Hesja,
Emilia-Romania i Nowa Akwitania. Do udziału zapraszamy
wszystkich młodych ludzi w wieku od 12 do 21 lat, którzy mieszkają
na stałe na terenie:
• Wielkopolski,
• Hesji (Niemcy),
• Emilii-Romanii (Włoch),
• Nowej Akwitanii (Francja)

CZYM JEST FUNDACJA
NAGRODY MŁODZIEŻOWEJ?

ATRAKCYJNE NAGRODY

LAUREACI KONKURSU

ZGŁOSZENIE

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”

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:

KONKURS W WIELKOPOLSCE, HESJI, NOWEJ AKWITANII
I EMILII-ROMANII

www.jugendpreisstiftung.de

www.umww.pl/konkurs-nagroda-mlodziezowa
lub strony



• twórcza eksploracja doświadczenia odczuwanego jako
wyjątkowe zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców/
dziadków: Jakiego rodzaju naukę oferuje dzisiejsza szkoła,
a co działo się w przeszłości?

• analiza utworu literackiego lub artystycznego, którego
tematem jest szkoła i nauka.

• stworzenie opisowego portretu osobowości, które odegrały
ważną rolę w zakresie edukacji i metod wychowawczych.

• efekty określonego typu nauczania: Kształcenie na odległość
w czasach pandemii koronawirusa.

• historyczna retrospekcja: Jak na przestrzeni czasu zmieniało
się myślenie o uczeniu się i sposób postępowania z osobami
uczącymi się? Jakie zadania stoją dziś przed dorosłymi,
a jakie przed młodzieżą?

• krytyczna analiza systemu kształcenia
w regionach partnerskich.

TEMAT KONKURSU
„NAUKA OTWIERA DRZWI”
POZWALA NA RÓŻNE MOŻLIWOŚCI
PODEJŚCIA DO TEMATU:

Tegoroczny konkurs koncentruje się na temacie „Nauka otwiera
drzwi" z jego wieloma implikacjami. Przyświeca mu cel,
aby młodzi ludzie zajęli się tym tematem pod względem
językowym i kulturowym w kreatywnej, dwujęzycznej formie.
Młodzi ludzie powinni przyjrzeć się swojemu regionowi/krajowi
w odniesieniu do tematu konkursu. Mogą oni między innymi
prezentować osobistości, dzieła literatury lub sztuki z danego
regionu, które mogą zainteresować również regiony partnerskie.
Temat ten powinien skłonić młodych ludzi do zastanowienia się
nad tym, co jest dla nich ważną podstawą do nauki, na co
kładzie się nacisk w ich kraju, aby mogli stać się obywatelami
Europy, jakie mają doświadczenia, które poszerzają ich
horyzonty. Mówienie, czytanie, pisanie oraz technologie
informacyjne i komunikacyjne dają im możliwość konfrontacji
z innymi młodymi ludźmi, wirtualnej wymiany nawet w czasach
dzisiejszej pandemii, nawiązywania kontaktów przez media
społecznościowe, WhatsApp czy Skype, poznawanie nowych
zwyczajów i tradycji.

• oryginalność i jakość pracy konkursowej
• nawiązanie do tematu konkursu
• realizacja tematu dostosowana do wieku
• wykazanie się silnym potencjałem pracy zespołowej
• uwzględnienie aspektu komunikacyjnego

PRACE BĘDĄ OCENIANE WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW:

Konkurs Fundacji Nagrody Młodzieżowej w regionach Europy
odbywa się w tym roku pod cyklicznym patronatem Województwa
Wielkopolskiego. Patronat nad tym konkursem objął Marek
Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz ze
swoimi odpowiednikami w regionach partnerskich. Celem
konkursu jest wezwanie młodych ludzi z Hesji i regionów
partnerskich do aktywności i zaangażowania się na rzecz
pomyślności Europy. Chodzi przy tym o wzmocnienie u młodych
ludzi poczucia wspólnoty i zachęcenie ich do zaangażowania się
na rzecz Europy solidarności i tolerancji. Lepsze wzajemne
rozumienie się jest więc możliwe dzięki wzajemnemu poznaniu
swoich regionów.

KONKURS 2022

TEMAT NA 2022R.:
NAUKA OTWIERA DRZWI

Format:
• w przypadku formy papierowej - maks. DIN A3

(29,7 x 42,0 cm)
• w przypadku materiałów filmowych, prezentacji PowerPoint

lub słuchowisk: maks. 12 min.
• uniwersalny format danych do odczytu
• praca konkursowa musi być zasadniczo wykonana w formie

dwujęzycznej. W przypadku prac konkursowych z Hesji
językiem obcym powinien być włoski, angielski, francuski lub
polski.

• dwujęzyczne streszczenie pracy konkursowej z prezentacją
grupową/indywidualną przez uczestnika z regionu
Emilia-Romania, Wielkopolska i Nowa Akwitania musi
być napisane
w języku niemieckim.

• dla szkół dozwolona jest tylko forma pracy grupowej.
• klasy szkolne są szczególnie mile widziane.
• uczestnicy z klubów, stowarzyszeń, gmin mogą również

zgłaszać prace indywidualne, ale preferowana
jest praca zespołowa.
Zgłoszona praca nie może być jeszcze opublikowana.
Wraz z przyznaniem nagrody Fundacja Nagrody Młodzieżowej
nabywa prawa do pierwszej publikacji oraz prawo do trwałej
dokumentacji nagrodzonej pracy na stronie internetowej
Fundacji Nagrody Młodzieżowej. Prace konkursowe będą
oceniane przez jury składające się z przedstawicieli
wszystkich uczestniczących regionów partnerskich.
Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.

REGIONY PARTNERSKIE:

Akceptowalne są prace pisemne, powieści graficzne, obrazy,
zdjęcia, filmy, słuchowiska, a także inne formy prezentacji.

PRACE KONKURSOWE

WARUNKI


	Nauka otwiera drzwi Polska ulotka a4 dl 3 mm spad C front
	Nauka otwiera drzwi Polska ulotka a4 dl 3 mm spad C back

