Z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2022 oraz Europejskiego Roku Młodzieży
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zaprasza do wzięcia udziału w Kampanii Edukacyjnej dla Młodzieży
“CREATIVE, INNOVATIVE, ACTIVE!”

IDEA
Unia Europejska ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Dzisiejszy świat - w ostatnim czasie
szczególnie dotknięty konfliktami, problemami zdrowotnymi i klimatycznymi - potrzebuje wyobraźni
kolejnych pokoleń, ich pasji i zaangażowania, by budować bardziej bezpieczną, nowoczesną, zdrową
i ekologiczną przyszłość. Jesteśmy przekonani, że głos młodzieży i jej większe zaangażowanie może
pozytywnie wpłynąć na współpracę pomiędzy UE a jej sąsiadami. Dlatego też od wielu lat kierujemy
nasze działania do młodych ludzi.
Inspiracją dla młodzieży mogą być osobowości wspólnego pogranicza, które swoją kreatywnością
i innowacyjnością zmieniały nie tylko swoje otoczenie, ale nawet losy świata. Przykład? Ignacy
Łukasiewicz – którego 200. urodziny obchodzimy w tym roku pod patronatem UNESCO – wspólnie
z Janem Zehem swoim wynalazkiem rozświetlił cały świat i dał początek wielkiemu przemysłowi. Ale lista
sławnych wizjonerów, wynalazców i naukowców wspólnego pogranicza jest znacznie dłuższa:
budowniczy Antoni Tyzenhauz, językoznawca Ludwik Zamenhof, futurolog Stanisław Lem, Lwowska
Szkoła Matematyczna...
Wyrusz ich śladami w drogę do przyszłości - weź udział w naszej Kampanii Edukacyjnej dla Młodzieży:
"CREATIVE, INNOVATIVE, ACTIVE!". Najlepsze zespoły wezmą udział w Finale, który odbędzie się z okazji
Dnia Współpracy Europejskiej w terminie 14-17 września 2022. Zostanie zorganizowany
w województwie mazowieckim, a jego częścią będzie wizyta w stolicy Polski, Warszawie.
W związku z zaangażowaniem władz białoruskich w wojnę przeciwko Ukrainie, zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej współpraca transgraniczna z Białorusią została zawieszona.
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ZASADY KONKURSU
1. W konkursie mogą brać udział 4-osobowe zespoły młodzieży reprezentujące szkoły lub inne
placówki oświatowe (w tym szkoły plastyczne i muzyczne, bursy szkolne) z siedzibą na obszarze
Programu:
•

w Polsce – w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz podregionie
ostrołęcko-siedleckim woj. mazowieckiego;

•

na Ukrainie – w obwodach: rówieńskim, wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim,
zakarpackim, iwanofrankiwskim.

Zachęcamy przy tym do włączenia w skład zespołów również uczniów z Ukrainy, którzy podjęli
naukę w ww. polskich szkołach w wyniku uchodźstwa. Należy przy tym uwzględnić, że Finał
konkursu odbędzie się we wrześniu.
2. Wiek uczestników: 12-16 lat (liczy się liczba lat ukończonych w momencie składania zgłoszenia).
3. Zespołowi musi towarzyszyć nauczyciel/opiekun (kierownik zespołu). Każda szkoła/placówka
może zgłosić tylko jeden zespół.
4. Szkoły, które po raz pierwszy wezmą udział w kampanii, otrzymają 1 dodatkowy punkt przy
ocenie.

ETAP I - KWALIFIKACJE
1. Na etapie kwalifikacji zespół musi wykonać zadania konkursowe opisane w elektronicznym
Formularzu Zgłoszeniowym, wypełnić formularz i przesłać wraz elektroniczną wersją prac (pliki
tekstowe, zdjęcia, nagrania itd.) i niezbędnymi zgodami RODO (dotyczącymi tylko obywateli UE) do
dnia 15 czerwca 2022 r. W przypadku dużych plików lub innych problemów z przesyłką elektroniczną
należy skontaktować się:
- w Polsce: branch@pbu.rzeszow.pl
- na Ukrainie: branch@pbu.lviv.ua
2. Oceny prac dokonają Oddziały Programu w Polsce i Ukrainie według załączonej siatki ocen.
3. Wyniki oceny prac uczniów zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pbu2020.eu w dniu
25 czerwca br.. Szkoły/placówki/organizacje otrzymają również powiadomienia drogą mailową pod
adresem podanym w zgłoszeniu.
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4. Łącznie 16 zespołów z Polski i Ukrainy zostanie zaproszonych do udziału w Finale, który odbędzie się
w dn. 14-17 września 2022 w województwie mazowieckim.

ETAP II - FINAŁ
Zgodnie z ideą konkursu tegoroczna kampania skoncentrowana będzie na wielkich wynalazkach
i wynalazcach pogranicza PL-BY-UA, ale jak zawsze będzie też miejsce na kreatywność
i innowacyjność artystyczną. Dlatego też podczas Finału uczniowie zostaną podzieleni na dwie grupy
warsztatowe: naukowo-techniczną i muzyczno-plastyczną, które pracować będą w mieszanych,
międzynarodowych składach. Efekty ich działań obejrzymy podczas finałowej Gali, a najciekawsze
prezentacje zostaną nagrodzone. Ponadto zgłoszone reprezentacje będą uczestniczyć w quizie
wiedzy o wspólnym polsko-ukraińskim pograniczu, gdzie 3 najlepsze zespoły otrzymają dodatkowe
nagrody. Za uczestnictwo w Finale zestaw upominków promocyjnych i dyplomy otrzyma każdy
uczestnik (w tym nauczyciele/opiekunowie). Każda reprezentacja otrzyma również dyplom zbiorowy.
Nagrodą dla wszystkich uczestników Finału jest również wycieczka do Warszawy oraz… możliwość
nawiązania bezcennych międzynarodowych kontaktów!

WAŻNE! Program PL-BY-UA organizuje i pokrywa koszty podróży (ze szkoły/placówki do miejsca
Finału), zakwaterowania, wyżywienia, wycieczki i ubezpieczenia dla wszystkich 16 wybranych drużyn.
UWAGA! W przypadku znacznych ograniczeń wynikłych z tzw. siły wyższej, format Finału może zostać
zmieniony, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
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