
Fundacja Nagroda Młodzieżowa– 
konkurs w regionach Europy 
Konkurs w Hesji i jej regionach partnerskich:  
Emilia-Romania, Nowa Akwitania i w Wielkopolsce

Do konkursu zaproszeni są wszyscy młodzi  
ludzie w wieku od 12 do 21 lat, którzy zameldowani 
są w następujących regionach:
> Hesja
> Emilia-Romania (Włochy)
> Nowa Akwitania (Francja) lub
> Wielkopolska (Polska)

ATRAKCYJNE NAGRODY
>  Kilkudniowe spotkanie z młodymi ludźmi z regionów 

partnerskich
>  Uroczysta ceremonia wręczenia nagród w Heskiej 

Kancelarii Państwowej
>  Nagrody pieniężne o łącznej wartości 4000 euro
>  Wycieczka laureatów nagrody z Hesji do regionu 

partnerskiego Wielkopolska

Do udziału zapraszamy wszystkich młodych ludzi w 
wieku od 12 do 21 lat, którzy swoje pierwsze miejsce 
zamieszkania mają w Hesji lub w partnerskich regionach 
Emilia-Romania, Nowa Akwitania i Wielkopolska.

ZWYCIĘZCY KONKURSU
Zwycięzców konkursu zapraszamy na uroczystość 
wręczenia nagród w Kancelarii Państwowej oraz 
na kilkudniowy pobyt w Hesji. Zaproszenie jest 
ograniczone do grona autorów zwycięskiej pracy 
i jednego opiekuna. Większe grupy autorów są 
reprezentowane przez niewielką delegację, ponieważ 
Fundacja Nagrody Młodzieżowej chciałaby umożliwić 
jak największej liczbie przedstawicieli z Hesji i regionów 
partnerskich  wzięcie udziału w dniach spotkań.  Dni 
spotkań w Hesji  wszystkich laureatów  służą wzajemnej 
wymianie młodzieży. Są wyrazem żywej różnorodności i 
współistnienia regionów partnerskich. Dlatego wszyscy 
zwycięzcy i ich opiekunowie zobowiązani są do wzięcia 
udziału we wszystkich dniach spotkań w Wiesbaden 
do końca, ponieważ spotkanie młodzieży  jest częścią 
nagrody. Laureaci Nagrody Młodzieżowej 2023 
otrzymają medale 2023 oraz certyfikat z podpisami 
patronów. Zwycięzcy otrzymają zróżnicowane  nagrody 
pieniężne o łącznej wartości 4000 €. Nagrodzone prace 
zostaną wystawione i udokumentowane na stronie 
internetowej fundacji Nagrody  Młodzieżowej. W celu 
zwiększenia atrakcyjności konkursu  dla uczestników z 
Hesji, którzy nie mieli okazji poznać regionu partnerskiego 
podczas poprzednich uroczystości wręczenia nagród 
i dni spotkań,  zorganizowana zostanie kilkudniowa 
wycieczka do regionu partnerskiego Wielkopolska po 
zakończeniu konkursu w 2023 roku.

PRZESŁANIE PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe należy przesłać na adres:
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. 
Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 62 66 580, 
e-mail: edukacja@umww.pl z dopiskiem “Nagroda 
Młodzieżowa”

CZYM JEST FUNDACJA NAGRODY 
MŁODZIEŻY? 
Fundacja Nagrody Młodzieżowej  jest niezależną fundacją 
non-profit. Została założona w 1991 roku przez Heską 
Akademię Badań i Planowania Obszarów Wiejskich, aby 
zachęcić młodych ludzi do aktywnego zaangażowania 
się w otoczenie, a tym samym rozbudzić zaangażowanie 
młodych ludzi w ich przestrzeń życiową. Konkurs o 
Nagrodę Młodzieżową  odbywa się w Hesji od 1992 r., 
a od roku 2005  w konkursie biorą  również udział trzy 
europejskie regiony partnerskie Hesji: Emilia-Romania, 
Nowa Akwitania i Wielkopolska. Podczas pracy nad 
corocznymi zadaniami konkursowymi wyłaniają się różne 
perspektywy osobiste i regionalne z Europy na ten sam 
temat. Dni spotkań skupiają się na promowaniu wymiany 
kulturalnej, a tym samym europejskiego porozumienia. 
Konkurs o Nagrodę Młodzieżową ma przyczynić się 
do zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w 
integracyjną, solidarną i tolerancyjną Europę. Kolejnym 
celem fundacji jest promocja języka. Przynajmniej część 
pracy konkursowej musi być napisana w dwóch językach.

SPONSORZY NAGRODY  
MŁODZIEŻOWEJ 2022-2023 

TERMIN: 13 LUTEGO 2023
(decyduje data stempla pocztowego)

ZWYCIĘZCY KONKURSU
Plik formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony 
internetowej https://www.jugendpreisstiftung.de lub 
strony https://www.umww.pl/nagroda-mlodziezowa. 
Do pracy konkursowej  należy dołączyć kopię formularza 
zgłoszeniowego.
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NAGRODA MŁODZIEŻOWA 2023
Patronem jest premier Hesji i jego odpowiednicy 
w partnerskich regionach: Emilia-Romania, Nowa 
Akwitania i w Wielkopolsce. Konkurs Fundacji Nagrody  
Młodzieżowej w regionach Europy odbywa się w tym 
roku pod  kierownictwem regionu Emilia-Romania.

Temat konkursu „Dane” oferuje wiele opcji 
projektowych, takich jak:
> Analiza dzieła literackiego lub artystycznego 

dotyczącego danych komputerowych i ich 
wykorzystania (sieci społecznościowe, handel online 
itp.). 

> Tworzenie wyrazistego portretu osobowości, związanej 
ze sferą  danych, takiej jak Steve Jobs czy Bill Gates.

> Badanie nowych miejsc pracy, które powstały 
dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu danych (na 
przykładach z regionu).

> Historyczny i perspektywiczny widok danych: Jak z 
biegiem czasu zmieniało się wykorzystanie danych?

> Jak pojawienie się mediów  społecznościowych 
zmieniło handel danymi?

> Krytyczne spojrzenie na konflikt między użytecznością 
danych a ochroną prywatności i bezpieczeństwem.

> Analiza Internetu jako nowej przestrzeni życiowej dla 
ludzi

> Rozważania dotyczące wartości danych
> W jaki sposób można wykorzystać dane do zmian 

ekologicznych?

PRACE BĘDĄ OCENIANE WEDŁUG 
NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW

1. Oryginalność i jakość pracy konkursowej

2.  Zgodność z tematem konkursu

3.  Odpowiednia do wieku realizacja tematu

4. Potwierdzenie  pracy zespołowej

5. Złożoność interdyscyplinarna

6. Uwzględnienie aspektu  
komunikacyjnego: zaangażowanie  
grupy docelowej

TEMAT 2023: DANE
W informatyce dane są możliwe do kodowania lub 
zakodowane jako podstawowe informacje. Dane, 
zwłaszcza dane zagregowane, są podstawą życia 
każdego człowieka, a dziś stanowią zarówno potężne 
narzędzie do zrozumienia rzeczywistości i innych ludzi, 
jak i poważne zagrożenie dla naszej prywatności i 
bezpieczeństwa. Analizując wykorzystanie  internetu w 
ogóle, a mediów społecznościowych  w szczególności, 
dane stały się również wielkim biznesem.
Ponadto, poprzez  pojawienie się sztucznej inteligencji 
(AI), która pozwala komputerom odtwarzać działanie 
niektórych zdolności ludzkiego umysłu, otwierają się nie 
tylko kolejne możliwości, ale także wyzwania.
Dane stały się również częścią naszego codziennego 
życia po pandemii, gdzie poprzez media i odpowiednie 
organy w szybkim tempie zwracano społeczeństwu  
uwagę na przypadki i wskaźniki wyzdrowień, łóżka 
intensywnej opieki oraz  wskaźniki szczepień.

Tegoroczny konkurs ma na celu wzbudzenie refleksji 
nad rolą danych w dzisiejszym społeczeństwie, 
zwłaszcza w odniesieniu do młodych ludzi, oraz ma 
uwrażliwić  młodych ludzi na możliwości i zagrożeniach 
związane z wykorzystywaniem danych.
Młodzi ludzie proszeni są o przeanalizowanie własnych 
doświadczeń z perspektywy tematu konkursu i próbę 
opisania ich relacji z danymi w kontekście własnego życia 
codziennego, generowanie pomysłów, proponowanie 
rozwiązań i wyobrażanie sobie przyszłych scenariuszy 
na życie.

PRACE KONKURSOWE 
Możliwe są prace pisemne, powieści graficzne, obrazy, 
zdjęcia, filmy, słuchowiska i inne formy prezentacji.

WARUNKI
Formaty:
>  dla formy papierowej maks. DIN A3 (29,7 x 42,0 cm)

> w przypadku  filmów, prezentacji PowerPoint lub 
słuchowisk radiowych: maks. 12 minut.

> ogólnie czytelny format danych

> Zasadniczo praca konkursowa musi być dwujęzyczna 
. W przypadku prac z Hesji językiem obcym powinien 
być język włoski, angielski, francuski lub polski.

> Uczestnicy z regionu Emilia-Romania, Wielkopolska 
i Nowa Akwitania dołączają dwujęzyczne 
podsumowanie wykonanej pracy oraz prezentację 
grupy  w języku niemieckim.

> Konkurs skierowany jest przede wszystkim do klas 
szkolnych. Pod uwagę brane są  tylko prace grupowe.

> Uczestnicy z klubów, stowarzyszeń i gmin mogą 
również zgłaszać prace indywidualne, ale 
preferowana jest praca zespołowa.

Zgłoszona praca nie może być jeszcze nigdzie  
opublikowana. Wraz z ceremonią wręczenia nagród 
Fundacja Nagrody Młodzieżowej  nabywa prawa do 
pierwszej publikacji oraz prawo do długoterminowej 
dokumentacji prac nagrodzonych na swojej stronie 
internetowej. Prace konkursowe ocenia jury złożone z 
przedstawicieli wszystkich uczestniczących regionów 
partnerskich. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest 
ostateczna. Proces prawny jest wykluczony.


