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Konkurs dla uczniów 
i młodzieży

Wersja polska

we współpracy z:



Droga młodzieży, 

czy myślicie tak jak my – odnosicie również wrażenie, że wszystko wydarza się za szybko, a świat staje się 
coraz bardziej zagmatwany? W burzliwych czasach, kiedy wszystko wydaje się wirować wokół nas, czasami
pomaga aby się zatrzymać i zastanowić: intensywnie zająć się jakimś tematem, świadome wyjść z narzuco-
nych ram lub zastanowić się nad przeszłością lub przyszłością. Konkurs dla uczniów i młodzieży oferuje 
Wam taką szansę, po raz pierwszy w formacie międzynarodowym, ponieważ mamy powód do świętowania:

Porozumienie Czterostronne Regionów Partnerskich Burgundia-Franche-Comté, Województwo Opolskie,
Kraj Środkowoczeski i Nadrenia-Palatynat obchodzi swoje 20-lecie! Czas więc spojrzeć, zarówno wstecz,
jak i w przyszłość, na wymianę, partnerstwo i współpracę – i to wspólnie! Jak może wyglądać przyszłość 
Porozumienia? Jak możemy wzmocnić wymianę między sąsiadami w Europie? Niespodzianka: po raz
pierwszy zajmiemy się tym tematem razem w trzech regionach partnerskich!  

Cieszymy się, że dzięki temu konkursowi znajdziecie czas, by oddać się kreatywności. 
Jedno warto pamiętać: kto bierze udział, ten kształtuje przyszłość!

Hendrik Hering
Prezydent Parlamentu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu

Prezydent Związku Partnerstw Nadrenia-Palatynat/ 
Porozumienie Czterostronne

Bernhard Kukatzki
Dyrektor Centrali Kraju Związkowego Nadrenii Palatynatu 
ds. Kształcenia Politycznego



Nasz temat

Sąsiedzi w Europie – 
20 lat Porozumienia Czterostronnego

Jako kraj związkowy Nadrenia-Palatynat nawiązaliśmy wiele międzynarodowych przyjaźni i 
partnerstw. Jedno, szczególne z nich, będzie obchodziło w 2023 roku swoje 20-ste urodziny: 
Porozumienie Czterostronne Burgundia-Franche-Comté, Województwo Opolskie, Kraj Środkowoczeski i
Nadrenia-Palatynat. Z tej okazji chcielibyśmy razem z Wami spróbować spojrzeć w przyszłość.



Czym w ogóle jest Porozumienie Czterostronne?

21 maja 2003 r. parlament i rząd Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu podpisały z partnerami Burgundią (Francja),
Województwem Opolskim (Polska) i Krajem Środkowoczeskim (Czechy) wspólną deklarację. 
Dziedziny współpracy obejmują kulturę, edukację i uczelnie, gospodarkę i środowisko, turystykę i uprawę winorośli, 
politykę ds. obszarów wiejskich, sprawy społeczne, współpracę gmin i współpracę administracji publicznej.

Porozumienie Czterostronne  jest „wyjątkowe” i odgrywa rolę „laboratorium bezpośredniego i bliskiego przeżywania
Europy”. Z tego powodu Porozumienie powinno nadal rosnąć w sercach społeczeństw obywatelskich i stać się realną 
rzeczywistością dla wszystkich, w każdym wieku i z każdego zakątka zaprzyjaźnionych regionów.

Teraz Wasza kolej!  

Jak można kształtować istniejące partnerstwo w przyszłości? Jak możemy wypełnić je życiem?
Z jakimi tematami i wyzwaniami możemy się zmierzyć wspólnie jako Porozumienie? 
Jak Porozumienie może stać się bardziej znane i pozwolić nam obywatelom na aktywniejsze działania w ramach 
międzynarodowego partnerstwa? 
Jaki wkład możemy wnieść w to partnerstwo na rzecz porozumienia i pokoju w Europie?

Czekamy na Wasze realistyczne lub fikcyjne pomysły oraz impulsy, aby kreatywniej ukształtować przyszłość 
Porozumienia Czterostronnego!



Warunki udziału

Uczestnictwo

W projekcie może brać udział młodzież w wieku od 13 do 20 lat, zarówno uczniowie, jak i studenci oraz młode osoby, 
które rozpoczęły karierę zawodową. Wielkość grupy jest ograniczona do maksymalnie sześciu osób. 

Do konkursu można się zgłosić:

� na terenie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych z nadzorem nauczyciela. Nauczyciel nadzorujący musi być wymieniony 
przy zgłoszeniu.

� w klubach i domach młodzieżowych z nadzorem opiekuna młodzieży. Przy zgłoszeniu należy wskazać opiekuna 
odpowiedzialnego za młodzież.

� samodzielnie bez nadzoru. W takim przypadku do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie stwierdzające, 
że „praca została stworzona samodzielnie, bez pomocy innych osób i tylko przy użyciu wskazanych środków pomocy”.

Forma

� Prace tekstowe, np. eseje, blogi lub sprawozdania (w formie cyfrowej)
� Gazetki ścienne, plakaty, obrazy i kolaże, komiksy (format maks. DIN A1)
� Instalacje wizualne powinny być ograniczone maksymalnie do około 1 m2

� Wideo, np. storyboardy, filmy wyjaśniające lub animowane (cyfrowe, maksymalny czas trwania 12 minut)
� Audio, np. słuchowiska lub podcasty (cyfrowe, maksymalny czas trwania 12 minut)
� Internet (strona internetowa z cyfrowo złożoną wersją offline)



Rejestracja i składanie prac

Rejestracja na konkurs w 2023 roku jest cyfrowa, podobnie jak składanie prac. Opisy projektów i prace tekstowe należy
składać w języku niemieckim, wszystkie inne prace mogą być również przygotowane w języku narodowym – jakość języ-
kowa nie jest priorytetem!

Termin składania prac to 31 marca 2023 r.

Więcej informacji znajdziecie tutaj:

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: 
Nina Dürr
Telefon: +49 (0)6131 – 16 2976
Email: nina.duerr@lpb.rlp.de

Osoby do kontaktu w ramach Porozumienia Czterostronnego: 
Telefon: +49 (0)6131 –55 37 900
Email: info@partnerschaftsverband.de



Opracowanie tematu

Niezależnie od tego, czy interesujecie się klasycznymi przedmiotami szkolnymi, czy też inną tematyką – zgodnie z zasa dami
Porozumienia nie stawiamy żadnych granic dla Waszej kreatywności! Jeśli jednak chcecie wspomóc się jakimiś pomysłami,
poniższe pytania i myśli są przykładami, które możecie dalej rozwijać. Możliwe są również opracowania artystyczne. Powinni
jednak wykazać się również wystarczającą refleksją nad tematem i konkretnym pytaniem, np. w formie opisu projektu. 

Historia | Studia społeczne

� Tożsamość regionalna – jak kształtuje się ta kwestia w naszych regionach partnerskich? 
� Sens sieci, czyli dlaczego właściwie tworzymy sieci z innymi?
� Porównanie – cyfryzacja między nami a naszymi sąsiadami z sieci czworga.
� Jakie osobowości stoją za siecią i kto ją kształtował na początku?
� Jak czterej partnerzy reagują na bieżące wyzwania, takie jak np. wojna w Ukrainie?
� Jaki potencjał ma sieć na przyszłość? Dlaczego jest to nadal ważne dla Nadrenii-Palatynatu?
� Podróż marzeń: Sieć dziś za 20 lat. Jak wygląda społeczeństwo w regionach?
� Czy istnieją porównywalne sieci czterech? Co sprawia, że nasza jest wyjątkowa?
� A co z tematem mobilności w regionach partnerskich?

Współpraca transgraniczna

� Jak wyglądają wspólne projekty i współpraca w regionach partnerskich?
� Znaczenie wymiany, projektów szkolnych i spotkań młodzieży.
� Jak mogą wyglądać wspólne wymiany w przyszłości?
� Co oznacza dla mnie europejskie sąsiedztwo?
� Jak mogę się zaangażować w Porozumieniu?
� Moje pomysły i życzenia dla regionów partnerskich



Niemiecki, angielski, francuski, czeski 

� Jakie wyrażenia występują w krajach Porozumienia Czterostronnego, które nie występują w pozostałych językach?
� Dialekty w regionach jako wyraz tożsamości regionalnej
� Droga do partnerstwa wiedzie przez żołądek. Prawda?
� Jak wygląda nauczanie języków obcych w regionach partnerskich?

Religia i etyka

� Różnice religijne w regionach Porozumienia Czterostronnego – Jakie religie dominują i jak są praktykowane?

Sztuki wizualne i muzyka

� Europa jako przedmiot sztuki
� Muzyka łączy – Muzyka w ramach partnerstw europejskich
� Kolaż wideo na temat festiwali ludowych w regionach Porozumienia Czterostronnego
� Osobowości muzyczne z regionów Porozumienia Czterostronnego
� Inny region = Inna muzyka – czy to prawda, że tak jest?



Metody pracy

Kiedy już zdecydujecie się na określoną tematykę, czas zabrać się do pracy. Przed Wami pracowite godziny. 
Abyście byli dobrze przygotowani do zadania, zebraliśmy dla Was kilka wskazówek, które mogą ułatwić Wam pracę:

� Czytajcie: 
zaleca się poszukiwanie literatury w bibliotekach szkolnych, miejskich i uniwersyteckich w celu opracowania podstaw 
teoretycznych. Zwróćcie się o pomoc do osób odpowiedzialnych za kontakt w ramach Porozumienia Czterostronnego!

� Wykorzystajcie własne otoczenie: 
ankieta lub wywiad mogą być pomocne w wielu przypadkach. Może to być lokalny burmistrz, nauczyciel programu 
wymiany lub nawet przewodniczący konkretnej sieci partnerskiej. Masz już na myśli jedną osobę lub nawet kilka osób?
Świetnie!

� Niech historia przemówi: 
zbadaj dokumenty, np. w archiwach, redakcjach czasopism lub popracuj nad umowami i tekstami dotyczącymi historii 
Porozumienia Czterostronnego.

� Dokonajcie np. oceny lub zestawienia danych statystycznych: 
dotyczących liczby i przebiegu programów wymiany w minionych latach, różnych projektów kooperacji regionalnych  
lub w ramach wspólnot religijnych w regionach Porozumienia Czterostronnego.

� Uporządkujcie swoje przemyślenia! 
Nieważne czy w zespole, czy w pojedynkę: dobra struktura w pracy zawsze pomaga. Za pomocą „burzy mózgów” 
(Brainstorming), czy też „mapowania myśli”  (Mindmapping) można stworzyć przegląd zagadnień: do wypracowania 
kontrowersyjnych stanowisk, do debaty, do podziału pracy, do różnorodności poglądów.



Ocena

Przedłożone prace będą oceniane oddzielnie w zależności od typu szkoły i rocznika klasy. Każda praca konkursowa będzie
oceniana przez trzech niezależnych członków jury. 

W skład komisji ekspertów wchodzi dwóch nauczycieli/opiekunów oraz jeden z ubiegłorocznych laureatów nagrody z
danego typu szkoły. 

W przypadku naszego tematu „Sąsiedzi w Europie” jury otrzyma wsparcie przez ekspertów z innych regionów
uczestniczących w projekcie. Skład komisji konkursowej zostanie ustalony przez Centralę Kraju Związkowego Nadrenii
Palatynatu ds. Kształcenia Politycznego. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.

Wręczenie nagród

Nagrodą dla wszystkich laureatów z regionów partnerskich jest trzydniowa wycieczka w dniach 14–16 czerwca 2023 
roku na uroczyste wręczenie nagród w parlamencie krajowym, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w godzinach
11:00–13:00 w Moguncji.

Ponadto laureaci nagrody mogą liczyć, podczas pobytu w stolicy Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, na wiele
innych atrakcji. 

Nagrodzone prace zostaną uhonorowane poprzez prezentację w wystawie cyfrowej.


