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KONKURS EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ 

Z OKAZJI DNIA WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ 2019 
“KIERUNEK – PRZYSZŁOŚĆ!” 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza szkoły z obszaru 

objętego Programem do wzięcia udziału w Konkursie Edukacyjnym dla Szkół z okazji Dnia Współpracy 

Europejskiej 2019. Ponieważ Program rozpoczął już przygotowania do swojej nowej edycji 2021-2027, 

hasłem tegorocznego konkursu będzie “KIERUNEK – PRZYSZŁOŚĆ!” 

 

CEL KONKURSU 

24 zakwalifikowane zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy (po 8 zespołów z każdego kraju) zostaną 

zaproszone do wzięcia udziału w Finale konkursu, który odbędzie się w dniach 11-14 września 2019 r. 

w Rzeszowie. Wówczas, podczas gier, warsztatów i innych działań, uczestnicy z trzech krajów będą 

współpracować  w mieszanych, transgranicznych, międzynarodowych zespołach.  Uczniowie będą mieli 

okazję pokazać swoją kreatywność, wiedzę i umiejętności, zawrzeć nowe znajomości i zdobyć 

ekscytujące doświadczenia pracując nad wspólnymi zadaniami z 4 dziedzin: Technika, Sztuka, Śpiew, 

Taniec. Celem konkursu jest prezentacja potencjału i możliwości młodych ludzi mieszkających 

w obszarze przygranicznym jako drogi do lepszej przyszłości. Każdy z uczestników otrzyma zestaw 

materiałów i gadżetów promocyjnych Unii Europejskiej i Programu. Organizatorzy zapewniają 

transport, zakwaterowanie i wyżywienie dla 24 zakwalifikowanych zespołów. 

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ? 

Zespoły złożone z 4 uczniów szkół (w tym zespołów szkół średnich, szkół artystycznych i muzycznych): 

- w Polsce z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wschodniej części 

województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki); 

- na Białorusi z obwodów: grodzieńskiego, brzeskiego, mińskiego i homelskiego; 

- na Ukrainie z obwodów: wołyńskiego, lwowskiego, zakarpackiego, równieńskiego, tarnopolskiego 

i iwano-frankowskiego. 

Uczniowie muszą być w wieku 12-16 lat i reprezentować 4 dziedziny: Technika, Sztuka, Śpiew, Taniec. 

Zespołowi musi towarzyszyć nauczyciel (kierownik zespołu). Każda szkoła może złożyć tylko jedno 

zgłoszenie. 



   

Funded by the Cross-border Cooperation Programme 
Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Krok 1.   

Reprezentacja każdej szkoły musi wykonać następujące zadania: 

1. Przygotujcie interesującą i atrakcyjną prezentację swojego zespołu w postaci krótkiego filmu 

(max. 2-minutowego)  zawierającą elementy 4 dziedzin: Technika, Sztuka, Śpiew, Taniec. 

Możecie podkreślić talenty i osiągnięcia członków zespołu, opowiedzieć o swojej szkole, 

mieście/miejscowości, interesujących projektach/inicjatywach, które podjęliście, a nawet 

o swoich marzeniach i planach na przyszłość. Dołączcie plik do Formularza Zgłoszeniowego 

(Punktacja: 1-10 punktów za kreatywność, innowacyjność, walory artystyczne, ogólne wrażenie 

i jakość techniczną) 

2. Narysujcie i opiszcie maszynę przyszłości, która mogłaby być pomocna we współpracy ludzi 

mieszkających na obszarach przygranicznych i/lub pomóc w rozwoju tych terenów. Bądźcie 

kreatywni i innowacyjni. Sugerowany format rysunku: A4, objętość tekstu – max. 500 słów. 

Dołączcie rysunek i opis do Formularza Zgłoszeniowego. (Punktacja: 1-10 punktów za 

kreatywność, innowacyjność, ogólne wrażenie, walory techniczne i artystyczne) 

3. Ułóżcie i zaśpiewajcie (własny, oryginalny, w języku narodowym, nie będący tłumaczeniem) 

tekst zwrotki (nie refrenu) piosenki „We are the World” 

(https://www.tekstowo.pl/piosenka,michael_jackson,we_are_the_world.html) w taki sposób, 

aby mogła być wykonana wspólnie podczas Finału. Możecie podkreślić współpracę i potencjał 

młodych ludzi mieszkających na obszarach przygranicznych, jak również wyzwania przyszłości. 

Dołączcie tekst i plik dźwiękowy do Formularza Zgłoszeniowego. (Punktacja: 1-10 punktów za 

walory tekstowe i artystyczne)  

Łącznie punktów do zdobycia: 30. 

 

Krok 2. 

Wypełnijcie Formularz Zgłoszeniowy oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych, dołączcie wymagane 

załączniki i wyślijcie wszystko w wersji papierowej i elektronicznej (pliki, rysunki, teksty itd.) do końca 

kwietnia 2019: 

 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,michael_jackson,we_are_the_world.html
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 - szkoły z Polski – do polskiego Oddziału w Rzeszowie: 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
Oddział w Rzeszowie 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów 

e-mail: rzeszow@pbu2020.eu 

 
- szkoły z Białorusi – do białoruskiego Oddziału w Brześciu:  

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
Oddział w Brześciu 

Transgraniczny Ośrodek Informacji w Brześciu 
ul. Sovetskaya 46, 224005 Brześć, Białoruś 

e-mail: brest@pbu2020.eu 

 
- szkoły z Ukrainy – do ukraińskiego Oddziału we Lwowie: 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
Oddział we Lwowie  
(p. Olena Zubrytska) 

ul. Tyktora 5, Lwów, Ukraina 
e-mail: lviv@pbu2020.eu 

 

 
Zgłoszenia powinny być wysłane do odpowiedniego oddziału Programu PL-BY-UA w Waszym kraju: 

- zwykłą pocztą/kurierem na adres pocztowy właściwego oddziału ORAZ 

- pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego oddziału (duże pliki np. filmowe mogą być 

przesłane jako linki).  

Termin złożenia OBU wersji (papierowej i elektronicznej) mija 30 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia nadesłane 

po tej dacie nie będa brane pod uwagę. 

 

Krok 3. 

Do 15 maja Organizatorzy dokonają wyboru najlepszych zespołów z każdego kraju. Lista wyników 

będzie oparta na punktacji. Zespoły z Polski będą oceniane przez Oddział polski, zespoły z Białorusi – 

przez Oddział białoruski, a zespoły z Ukrainy - przez Oddział ukraiński. Lista zakwalifikowanych 

zespołów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu www.pbu2020.eu 20 maja br. 

Począwszy od tego dnia filmowe prezentacje 24 zakwalifikowanych zespołów będą stopniowo 

mailto:rzeszow@pbu2020.eu
mailto:brest@pbu2020.eu
mailto:lviv@pbu2020.eu
http://www.pbu2020.eu/
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publikowane w mediach społecznościowych: na fanpage’u Programu www.facebook.com/PBU2020/ 

oraz pod adresem grupy Konkursu Edukacyjnego (Educational Campaign for Schools) 

https://www.facebook.com/groups/843359965719306/.  

 

Krok 4. 

Zakwalifikowane zespoły zostaną oficjalnie zaproszone do udziału w Finale, który odbędzie się 

w dniach 11-14 września 2019 w Rzeszowie i muszą potwierdzić swój udział do końca czerwca 2019.  

 

Krok 5  

11-14 września 2019, Rzeszów – Finał konkursu! 

http://www.facebook.com/PBU2020/
https://www.facebook.com/groups/843359965719306/

