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TRANSGRANICZNY KONKURS EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ 

 Z OKAZJI DNIA WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ 2021 
 

“MŁODE GŁOSY PBU” 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PBU) zaprasza szkoły 
z obszaru objętego Programem do wzięcia udziału w Transgranicznym Konkursie Edukacyjnym 
organizowanym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2021. 
Rok 2020 był dla nas wszystkich rokiem zmian. Stworzył bariery, które utrudniały kontakty i interakcje. 
Zmusił nas do szukania alternatywnych sposobów komunikacji i nowych, skutecznych narzędzi do 
pokonywania ograniczeń i budowania mostów pomiędzy ludźmi. Dlatego też hasło tegorocznej kampanii 
brzmi: „Młode głosy PBU”. 

 
CEL I ZASADY FINAŁU 

Chociaż w tym roku nie możemy zorganizować w jednym miejscu wydarzenia gromadzącego 
uczestników ze wszystkich trzech krajów, możemy pomóc im rozwinąć umiejętności komunikowania się 
i wyrażania siebie, pokonywania barier kulturowych i współpracy ponad granicami. 
 
8 zespołów z Polski, 8 z Białorusi i 8 z Ukrainy (w sumie 24 wybrane zespoły) zostanie zaproszonych do 
wzięcia udziału w trzech „lustrzanych” wydarzeniach, które odbędą się w dniach 23-26 września 2021 
r. w każdym z krajów (o ile to będzie możliwe, w formule bezpośredniej uzupełnionej 
o międzynarodowe łączenia on-line). 
 
Tegoroczna kampania skupi się na formach komunikacji z użyciem różnych środków, w tym wizualnych 
(fotografia, narzędzia graficzne), audiowizualnych (filmy, animacje), medialnych (dziennikarstwo) oraz 
formach komunikacji bezpośredniej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzykulturowych.  
W programie wydarzenia finałowego znajdą się zadania z zakresu komunikacji bezpośredniej, m.in. 
autoprezentacje, międzynarodowy quiz, praca zespołowa w jednej z wybranych dziedzin (związanych 
z mediami i promocją), a także uroczysta gala i zajęcia integracyjne.  
 
Wszyscy finaliści zostaną nagrodzeni wyjątkowymi materiałami promocyjnymi Unii Europejskiej 
i Programu (będą to m.in. zestaw blogerski z lampą LED, statywem, mikrofonem i uchwytem na telefon 
oraz inne atrakcyjne nagrody). Ponadto, każdy uczestnik otrzyma dyplom laureata konkursu 
międzynarodowego, a szkoły certyfikaty uczestnictwa. 
 

https://www.pbu2020.eu/pl/pages/231
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Organizatorzy wydarzenia finałowego zapewniają transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie 
i wyżywienie dla wszystkich 24 zakwalifikowanych zespołów (dotyczy wydarzenia bezpośredniego). 
 
UWAGA! W przypadku poważnych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 – wydarzenie 
odbędzie w 100% on-line. Formuła on-line będzie krótsza, bardziej elastyczna i dostosowana do 
potrzeb uczestników.  
 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ? 
Zespoły złożone z 4 uczniów szkół (w tym szkół profilowanych, 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, rówieńskiego, tarnopolskiego 

i iwanofrankiwskiego. 

Uczniowie muszą być w wieku 12-16 lat (liczy się liczba lat ukończonych w momencie składania wniosku, 
przy czym nie mogą to być uczniowie z rocznika kończącego szkołę!). Zespołowi musi towarzyszyć 
nauczyciel (kierownik zespołu). Każda szkoła może złożyć tylko jedno zgłoszenie. 
 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? 
Etap 1 
Każda szkoła wyznacza  zespół, który musi wykonać zadania wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym. 
 

Etap 2 

Wypełnijcie internetowy Formularz Zgłoszeniowy oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych, dołączcie 
wymagane załączniki i wyślijcie.  W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktujcie się z właściwym 
dla danego kraju Oddziałem Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

•   szkoły z  Polski – z polskim Oddziałem w Rzeszowie: 
branch@pbu.rzeszow.pl 

 
• szkoły z Białorusi - z białoruskim Oddziałem w Brześciu:  

branch@pbu-brest.by 
 

• szkoły z  Ukrainy – z ukraińskim Oddziałem we Lwowie: 
 branch@pbu.lviv.ua 

 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2021 r. o godz. 14:00 (czasu lokalnego).  
Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

mailto:branch@pbu.rzeszow.pl
https://www.pbu2020.eu/en/pages/branch@pbu-brest.by
mailto:branch@pbu.lviv.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4AMHsQHHK-7k0hhuXihNHUzoEIaBncUaUjgOKCH3CXaoklA/viewform
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Etap 3 
Do 31 maja Organizatorzy dokonają wyboru najlepszych zespołów z każdego kraju. Lista wyników będzie 
oparta na punktacji. Pierwszeństwo będą miały szkoły biorące udział w konkursie po raz pierwszy 
(dodatkowa punktacja przy ocenie). 
Zespoły z Polski będą oceniane przez polski Oddział Programu, zespoły z Białorusi – przez Oddział 
białoruski, a zespoły z Ukrainy - przez Oddział ukraiński. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Programu 31 maja br. 
 
Etap 4 
Zakwalifikowane zespoły zostaną oficjalnie zaproszone do udziału w Finale w swoim kraju. 
 
Etap 5 
23-26 września 2021 r. – Finał Konkursu! 

https://www.pbu2020.eu/pl

