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Konkurs  

 

Konkurs „Teenagers in Action” został zorganizowany w oparciu o „Regulamin konkursu prac projektowych 

dla grup uczestniczących w programie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej – edycja 

2021-2022”. Informacja o konkursie została przekazana nauczycielom realizującym zajęcia w ramach 

Programu Youngster. Termin nadsyłania prac konkursowych mijał 31 maja 2022 r. Prace należało nadesłać 

na adres Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej lub e-mailowo – za pośrednictwem WeTrasferu. 

Szczegółowe zasady konkursu zostały ujęte w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Protokołu. 

 

 

Komisja Konkursowa 

 

W komisji oceniającej projekty zasiedli: 

• Agnieszka Stępień (Wydawnictwo Macmillan) 

• dr Grzegorz Śpiewak (Wydawnictwo Macmillan, Head ELT Consultant, Central & Eastern Europe),  

• Artur Góral (EFRWP, Koordynator Programu Youngster) 

• Karolina Trudnowska (EFRWP, Koordynator Programów)   

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 9 czerwca 2022 r. w formie on-line z wykorzystaniem  

platformy do komunikacji. 

 

 

Podsumowanie konkursu - temat i cel 

Wszystkie szkoły uczestniczące w Programie Youngster w roku szkolnym 2021/22 zostały zaproszone do 

udziału w konkursie projektów pt. „Teenagers in Action”, którego hasłem przewodnim było: „Utrzymanie 

dobrej kondycji”. 

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problemy osób w różnym wieku spowodowane pandemią 

koronawirusa, przejawiające się obniżeniem nastroju / zagubieniem / poczuciem izolacji / brakiem 

dostatecznego poziomu aktywności i przedstawienie konkretnych rozwiązań wraz z ich realizacją. 

 

 

Kryteria oceny 
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• 50% punktów – za oryginalność, kreatywność, atrakcyjność pomysłu, odpowiedni dobór działania 

do grupy odbiorców, potencjał długofalowy działań 

• 50% punktów – za jakość językową raportu projektu. 

 

Prace nadesłane i zakwalifikowane do konkursu 

Łącznie, do Fundacji na czas spłynęło 3 prace konkursowe z 3 szkół: 

 

• Projekt nr 1. Wykonany przez uczniów ze SP im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego pod 

kierunkiem p. Bożeny Wintmiller pt. „In a healthy body healthy mind !”, 

• Projekt nr 2. pt. „Healthy mind Happy soul” wykonany  przez uczniów z ZS w Zarzeczu - SP im. Jana 

Pawła II pod kierunkiem p. Joanny Górskiej, 

• Projekt nr 3. pt. „Fun for integration.” wykonany  przez uczniów ze SP nr 1 im. M. Konopnickiej w 

Przyszowej pod kierunkiem p. Moniki Leśniak, 

 

 

Prace nagrodzone w konkursie 

Biorąc pod uwagę kryteria oceny (50% punktów – za oryginalność, kreatywność, atrakcyjność pomysłu, 

odpowiedni dobór działania do grupy odbiorców, potencjał długofalowy działań, 50% punktów – za sposób 

przedstawienia i jakość językową raportu projektu), Komisja postanowiła przyznać jedną nagrodę główną 

oraz dwa wyróżnienia: 

• Projekt nr 3.  pt. „Fun for integration.” – NAGRODA GŁÓWNA 

• Projekt nr 1.  pt. „In a healthy body healthy mind !” - WYRÓŻNIENIE 

• Projekt nr 2.  pt. „Healthy mind Happy soul” – WYRÓŻNIENIE 

 

Projekt nr 3 zdobyły przychylność Komisji ze względu na kreatywność pomysłu, przystępną i wyczerpującą 

relację, jakość językową projektu oraz spełnienie wymogów Regulaminu. Dwa pozostałe projekty znacząco 

odbiegały od jakości językowej projektu nr 3. Uczniowie nie poczynili odpowiednich starań niwelujących 

błędy językowe, zarówno w raportach wideo jak i w materiałach uzupełniających; zastrzeżenia budziła też 

sama jakość techniczna audio, utrudniająca weryfikację części raportów. Z uwagi na tak dużą dysproporcję 

w jakości językowej projektów Komisja Konkursowa postanowiła j/w. 
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 Nagrody  

• Autorzy projektu nr 3 otrzymują dofinansowanie wycieczki edukacyjnej do jednego wybranego 

miasta w Polsce, każdy uczeń z tej grupy otrzyma również imienny dyplom za zdobycie nagrody 

głównej. Wysokość dofinansowania wynosi do 500 zł brutto/os 

• Grupy, które zdobyły wyróżnienie otrzymają nagrody rzeczowe do 200 zł brutto/os. Dodatkowo 

każdy z uczniów otrzyma imienny dyplom za zdobycie wyróżnienia. 

 

 

Protokół sporządził Artur Góral, Koordynator Programu Youngster. Warszawa, 13 czerwca 2022 r. 

 

Podpisy Komisji Konkursowej: 

 

Agnieszka Stępień 

Wyd. Macmillan 

 

dr Grzegorz Śpiewak 

Wyd. Macmillan 

 

Artur Góral 

EFRWP 

 

Karolina Trudnowska 

EFRWP 

 


