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O konkursie
Czym jest „Cześć, Europo?”
„Cześć, Europo!” to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych który
ma na celu spopularyzowanie wśród młodych wiedzy o Europie i Unii Europejskiej.
Tym razem jednak nie będziecie musieli siedzieć nad książkami ani wypełniać
długich testów! Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu w Waszej
najbliższej okolicy akcji, dzięki której Wasi rówieśnicy dowiedzą się czegoś więcej
o Europie.

Kto organizuje Konkurs?
Konkurs jest organizowany przez stowarzyszenia „Młodzi dla Europy” oraz „Yes
Youth Can”, których głównym celem jest wspieranie obywatelskiego
zaangażowania młodzieży oraz propagowanie europejskich wartości. Inicjatywę
wspierają Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Miasto i Gmina Buk.

Kto może wziąć udział?
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych z całej
Polski. Rywalizuje się w dwu lub trzyosobowych zespołach, których członkowie
muszą chodzić do jednej szkoły.

Jak można się zgłosić?
Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić się do nauczyciela (np. historii lub
wiedzy o społeczeństwie) i poprosić go, by do 16.02.2020 przesłał
e-mailem do organizatorów formularz dostępny w zakładce „do pobrania” na
czesceuropo.eu. Następnie należy znaleźć pozostałych dwóch członków zespołu
i gotowe- można brać się do pracy :).
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Harmonogram
16 LUTEGO 2020
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń przez
szkoły.

20 MARCA 2020
Ostateczny termin przesłania prac na adres
mailowy Konkursu.

DO 31 MARCA 2020
Ogłoszenie listy laureatów na stronie
internetowej Konkursu.

KWIECIEŃ 2019
Uroczysta gala rozdania nagród
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Czym jest
Europa?
Europa to kontynent na półkuli północnej naszej planety, który
stanowi dom dla ponad 700 milionów osób. W sumie znajduje się
tu aż 46 państw, z których 28 należy do Unii Europejskiej. Jest to
wspólnota zrzeszająca kraje współpracujące ze sobą politycznie
i ekonomicznie w celu zapewnienia przyjaźni pomiędzy narodami
Europy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.
W przeszłości na naszym kontynencie nie zawsze panował
pokój- państwa przez wieki prowadziły długie i wyniszczające
konflikty, przez które życie straciły miliony osób. Po
najokrutniejszym z nich- II wojnie światowej, przywódcy
niektórych państw europejskich postanowili już nigdy więcej nie
dopuścić do rozlewu krwi. Właśnie tak powstała Europejska
Wspólnota Gospodarcza, do której z czasem dołączały się
kolejne kraje i która po pewnym czasie, w 1993 roku,
przekształciła się w Unię Europejską.
Zamieszkujący Unię obywatele są w stanie
zgodnie realizować wspólne cele, mimo że
mówią w 25 różnych językach, wyznają inne
religie, mają różne zwyczaje i tradycje. Od 2004
roku członkiem tej niezwykłej wspólnoty jest
także nasz kraj.
Każdy z nas jest więc nie tylko Polakiem, ale
również Europejczykiem.
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Dlaczego powinniśmy
uczyć się o Europie?
Integracji europejskiej zawdzięczamy jednak znacznie więcej niż 75 lat
pokoju na naszym kontynencie. Dzięki członkostwu Polski w Unii
wszyscy obywatele (również ci najmłodsi) zyskali wiele wspaniałych
szans! Możemy w łatwy sposób podróżować, kontaktować się
z przyjaciółmi i rodziną za granicą, wyjechać na wymianę czy korzystać
z obiektów wyremontowanych dzięki funduszom europejskim.
Niestety w ostatnich latach pojawiło się w mediach wiele fałszywych
informacji o Unii Europejskiej, które negatywnie wpływają na to, co
obywatele o niej sądzą. Mówiono na przykład, że Unia Europejska
wprowadziła prawo, które zakazywało sprzedaży krzywych ogórków,
stwierdzała, że marchewka to owoc albo nie pozwalała wędzić szynki!
Oczywiście żadna z tych „rewelacji” nie była prawdziwa, choć tysiące
ludzi dawały się nabrać. Całe szczęście w ostatnim czasie powstały
inicjatywy, które starają się walczyć z „euromitami” czyli fałszywymi
informacjami o Unii. Jedną z nich jest grupa „Wojownicy Klawiatury”,
która na bieżąco weryfikuje pojawiające się w mediach wiadomości.

Właśnie dlatego posiadanie wiedzy o Unii i Europie jest tak ważne.
Dzięki niej możemy lepiej wykorzystywać okazję, jakie stwarza bycie
Europejczykiem, ale także może uchronić nas przed daniem wiary
kłamliwym informacjom.
Jeżeli zainteresował Cię temat „Euromitów”
koniecznie odwiedź grupę Wojowników Klawiatury
na Facebook’u!
https://www.facebook.com/groups/wojownicyklawiatu
ry/
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Na czym polega
zadanie
konkursowe?
Od czego zacząć?
Na początku stwórzcie dwu lub trzyosobowy zespół. Nie musicie uczyć
się w jednej klasie, ważne jest jednak żebyście uczęszczali do jednej
szkoły.

Mamy już zespół, co dalej?
Świetnie, teraz możecie przystąpić do planowania Waszej akcji.

Na czym ma polegać ta akcja?
Waszym zadaniem będzie przeprowadzenie w swojej okolicy akcji, (np.
happeningu, wydarzenia, festynu czy wystawy), która w szeroki sposób
popularyzowałaby wśród Waszych rówieśników wiedzę o Europie.

Czego może dotyczyć nasza akcja?
Czegokolwiek związanego z Europą! Możecie chociażby ogłosić festiwal
kuchni europejskiej, przeprowadzić w szkolnym radiowęźle audycję
o sławnych Europejczykach albo stworzyć ciekawą gazetkę o historii
Unii. W tym roku zachęcamy Was również do przyjrzenia się tematowi
„Euromitów”, o których piszemy na stronie 6 „Przewodnika”. To jednak
tylko przykłady! Liczy się Wasza kreatywność i sprawność organizacyjna!
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Jak przygotować relację?
Ocenie będzie podlegała relacja, którą do 20 marca musicie przesłać na
adres mailowy konkursu (czesceuropo@gmail.com). Musi się ona
składać z dwóch części:
→ pisemnej, w której zawrzecie opis Waszego pomysłu, przygotowań i
przebiegu akcji, a także podsumowanie
oraz
→ filmowej albo zdjęciowej, w której pokażecie proces przygotowań,
a co najważniejsze- udokumentujecie Waszą akcję (możecie
wybrać jedną z dwóch opcji: filmik albo zdjęcia).
Ważne, żeby Wasza relacja spełniała pewne wymogi formalne, o których
przeczytacie w regulaminie dostępnym na stronie internetowej
konkursu: czesceuropo.eu.

Co podlega ocenie?
Komisja będzie zwracała uwagę przede wszystkim na Waszą
kreatywność i zaangażowanie. Liczymy, że Wasze akcje będą ciekawe
i nietuzinkowe. Będzie świetnie, jeżeli Wasze działania zyskają szerokie
grono odbiorców i dzięki Wam duża grupa Waszych rówieśników dowie
się czegoś nowego o Europie. Pamiętajcie, żeby starannie stworzyć
relacje. Dokładnie opiszcie w niej swoje akcje i postarajcie się, by
nadesłany filmik lub galeria zdjęć w jak najlepszy sposób
dokumentowała wasze przygotowania i przebieg wydarzenia.

Mamy pytanie. Gdzie możemy je zadać?
Jak mówi stare przysłowie: „kto pyta, nie błądzi”. Jeżeli macie
jakiekolwiek pytanie dotyczące Konkursu, jego przebiegu czy realizacji
zadania- nie wahajcie się nam go zadać! Piszcie śmiało, postaramy się
rozwiać wszelkie wątpliwości. Dane kontaktowe do organizatorów
znajdziecie na ostatniej stronie „Przewodnika”.
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Kontakt
Strona internetowa Konkursu:
czesceuropo.eu
Adres mailowy Konkursu:
czesceuropo@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/czesceuropo

POWODZENIA!
ORGANIZATORZY:

WE WSPÓŁPRACY Z:
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