ТРАСКОРДОННА ОСВІТНЯ КАМПАНІЯ ДЛЯ ШКІЛ
У РАМКАХ ДНЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ 2021
YOUTH VOICES OF PBU
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 запрошує школи
з території Програми взяти участь у Транскордонній освітній кампанії у рамках Дня Європейської
співпраці 2021.
2020 рік став роком змін для всіх нас. Між нами виросли стіни, які перешкоджали контактам і
взаємодії. Це змусило нас шукати альтернативні шляхи спілкування, нові потужні інструменти для
подолання бар’єрів та побудови мостів між людьми. Ось чому гаслом цьогорічної кампанії є
Youth voices of PBU («Молоді голоси Програми ПБУ»)
ІДЕЯ
Хоча цього року ми не можемо провести захід в одному місці та зібрати разом учасників з усіх
трьох країн, ми можемо допомогти їм розвинути свої навички спілкування та самовираження,
подолання культурних бар’єрів та співпрацю через кордони.
23 - 26 вересня 2021 року 8 команд з Польщі, 8 команд з Білорусі та 8 команд з України (загалом
24 відібрані команди) будуть запрошені взяти участь у трьох дзеркальних заходах, що
відбуватимуться у кожній країні (у форматі реальних подій, якщо це буде можливо) та спільних
міжнародних заходах онлайн.
Цьогорічна кампанія буде зосереджена на способах передачі інформації за допомогою різних
засобів, включаючи візуальні (фотографія, графічні інструменти), аудіо-візуальні (фільми,
анімація), медіа (журналістика) та пряме спілкування з акцентом на міжкультурні аспекти.
Порядок денний фінального заходу буде включати заходи, спрямовані на навички
безпосереднього спілкування, включаючи самопрезентацію, міжнародну гру-вікторину, проектну
роботу в командах в одному з обраних напрямків (пов’язаних з медіа та промоцією), гала-вечір
та розважальну програму.
Кожен фіналіст буде нагороджений унікальними рекламними матеріалами ЄС та Програми
(включаючи набір блогера зі світлодіодною лампою, штативом, мікрофоном та тримачем для
телефону, а також іншими цікавими призами). Також кожен учасник отримає диплом переможця
Міжнародного конкурсу, а школи - сертифікати про участь.
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Організатори Фінального заходу покривають витрати на подорож, проживання, страхування та
харчування для всіх 24 відібраних команд.
ПРИМІТКА! У разі суворих обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19, формат заходу може
бути змінений на 100% онлайн. Онлайн-версія заходу буде проведена у коротші терміни,
гнучко і з урахуванням потреб учасників.

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ
Команди з 4-х учнів від шкіл (в тому числі загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл, художніх
та музичних шкіл), що розташовані на території наступних регіонів:
- у Польщі: Підляського, Люблінського і Підкарпатського воєводств, а також східної частини
Мазовецького воєводства (Остроленко-Седлецький субрегіон);
- у Білорусі: Гродненської, Брестської, Мінської і Гомельської областей;
- в Україні: Волинської, Львівської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської та ІваноФранківської областей.
Вік учнів - 12-16 років (повна кількість років на момент подання заявки, не випускні класи).
Команду повинен супроводжувати вчитель (капітан команди). Кожна школа може подати тільки
одну заявку
ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Крок 1
Кожна школа створює свою команду і виконує завдання, розміщені у формі заявки.
Крок 2
Заповніть форму заявки онлайн а також згоди на обробку персональних даних від
батьків/опікунів . Якщо у вас виникнуть труднощі з заповненням заявки, зверніться у відповідне
Представництво Програми ПБУ у вашій країні на електронну пошту:
•
•
•

Школи з Польщі – у Представництво Програми у Жешові:
branch@pbu.rzeszow.pl
Школи з Білорусі – у Представництво Програми у Бресті:
branch@pbu-brest.by
Школи з України – у Представництво Програми у Львові:
branch@pbu.lviv.ua

Кінцевий термін подання заявок - 14 травня 2021 року до 14:00 (за місцевим часом).
Подання, отримані після цієї дати, розглядатися не будуть.
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Крок 3
До 31 травня організатори відберуть кращі команди від кожної країни. Рейтинговий список буде
ґрунтуватися на результатах оцінки. Пріоритет буде надаватися школам, які вперше беруть участь
у конкурсі (їм буде присуджено додатковий бал).
Команди білоруських шкіл будуть оцінюватися Представництвом Програми у Брест і, команди
українських шкіл - Представництвом Програми у Львові, команди польських шкіл Представництвом Програми у Жешув і. Список відібраних команд буде опубліковано 31 травня
на сайті Програми
Крок 4
Відібрані команди будуть офіційно запрошені взяти участь в Фінальному заході у своїй країні
Крок 5
23 – 26th вересня 2021 – починається Фінальний захід!

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

