
 
 

 

 

TRANSGRANICZNY KONKURS EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ 

W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA WSPÓŁPRACY 2018 

HERITAGE AND ME  

INFORMACJE OGÓLNE 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

zaprasza szkoły z obszaru kwalifikowanego Programu do wzięcia 

udziału w Konkursie Edukacyjnym w ramach Europejskiego Dnia Współpracy 

2018.  W związku z tym, że rok 2018 jest także Europejskim Rokiem Dziedzictwa 

Kulturowego, a jednocześnie Dziedzictwo jest celem tematycznym naszego 

nadchodzącego naboru wniosków, hasłem tegorocznego konkursu jest: 

Dziedzictwo i Ja.   

 

ZASADY 

Wybrane zespoły z każdego kraju zostaną zaproszone do wspólnego udziału w 

Finale w dniach 20-23 września 2018 r. (Ukraina). Podczas gier, warsztatów i 

innych aktywności uczestnicy z trzech krajów będą współpracować w 

mieszanych zespołach transgranicznych. Nastolatkowie będą mogli wykazać się 

swoją kreatywnością, umiejętnościami i wiedzą, poznać nowych przyjaciół i 

zdobyć doświadczenie w pracy nad wspólnym projektem artystycznym (sztuki 

wizualne, teatr, taniec itp.). Chodzi o pokazanie różnorodności kulturowej 

regionów przygranicznych i inspirowanie pomysłów jak chronić i promować 

wspólne dziedzictwo. Każdy uczestnik zostanie nagrodzony unikatowymi 

materiałami promocyjnymi. Organizatorzy zapewnią transport, zakwaterowanie 

i wyżywienie wybranym zespołom. 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ 

Szkoły (w tym artystyczne i muzyczne): w Polsce szkoły podstawowe z 

województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego; na 



Białorusi szkoły z obwodów: grodzieńskiego, brzeskiego, mińskiego i 

homelskiego; na Ukrainie szkoły z obwodów: wołyńskiego, lwowskiego, 

zakarpackiego, rówieńskiego, tarnopolskiego i iwanofrankowskiego. Każda 

szkoła może złożyć tylko jedno zgłoszenie w ramach konkursu.  

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ 

Każda szkoła powinna wybrać reprezentujący ją zespół (maximum 1), wypełnić 

formularz zgłoszeniowy i przesłać go do dnia 16 KWIETNIA 2018. Formularz 

zgłoszeniowy zawiera zadania, jakie należy wykonać, a każde zadanie jest 

punktowane. Lista rankingowa będzie opierać się na wynikach oceny 

formularzy. Organizatorzy wybiorą i zaproszą najlepsze zespoły z każdego 

regionu. Łącznie w rozgrywkach wezmą udział 24 drużyny reprezentujące 

obszar kwalifikowalny Programu. Zespoły z Polski będą wybrane przez Oddział 

Programu w Rzeszowie. Zespoły z Białorusi zostaną wybrane przez Oddział 

Programu w Brześciu. Zespoły z Ukrainy zostaną wybrane przez Oddział 

Programu we Lwowie. 

ETAPY KONKURSU 

Krok 1 – Szkoła wybiera 4-osobowy zespół dzieci (klasy 5-7 szkoły 

podstawowej) i nauczyciela (kierownik zespołu) 

Krok 2 - zespół wykonuje zadania zawarte w dokumentach zgłoszeniowych 

dostępnych na stronie Programu;  

Krok 3 – wypełnione dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej 

i elektronicznej należy przesłać: szkoły z Polski wysyłają do oddziału Programu 

w Rzeszowie, szkoły z Białorusi do oddziału Programu w Brześciu, szkoły z 

Ukrainy do oddziału Programu we Lwowie.  

Krok 4 – Oddziały Programu w Rzeszowie, Brześciu i Lwowie ocenią dokumenty 

zgłoszeniowe według siatki ocen podanej na stronie internetowej Programu. 

Krok 5 – wyniki oceny zostaną ogłoszone do dnia 7 maja 2018. 

Krok 6 – wybrane zespoły zostaną zaproszone i będą zobowiązane do 

potwierdzenia swojego udziału.  

Krok 7 – spotkanie zespołów i Finał Konkursu! (20 - 23 września 2018, Lwów). 


