
Ojczyzna w zwierciadle ucieczek, wypędzeń
i integracji

Zgłoszenia: do 31. października 2016 Przesłanie prac: do 31. marca 2017

projekt dla uczniów i młodzieży Poziom klas od 7 do 12

Erinnerung und Begegnung e.V.

Erinnerung, Begegnung, Integration

Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen

Stowarzyszenie Pamięć i Spotkanie e.V. oraz Krajowy Związek Wypędzonych i Przesiedlonych w Wolnym
Państwie Saksonia/ Łużyce Sląskie e.V., przy wsparciu przez Saksońskie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych jak również Fundację „Pamięć, Spotkanie, Integracja – Fundacja Wypędzonych w Wolnym
Państwie Saksonia“ ogłaszają niniejszym ogólnokrajowy konkurs dla uczniów szkół w Saksonii jak i
uczniów z sąsiednich, polskich i czeskich regionów.

Ojczyzna

Rodzina

Bezpieczeństwo

PewnośćTęsknota

Tradycja

Wygnanie

Pamięć,
wspomnienie

Wypędzenie
Obcy, obcość,
obczyzna

Pochodzenie
Język KrajobrazDom rodzinny

Strata

Wartości OrientacjaPożegnanie Przyjaciele
Kultura

Zgłoszenia, kontakt: www.jugendportal-ebi.de

Mario Morgner, Abhorner Str. 03, 08228 Rodewisch, Germany/Niemcy

Telefon: +49 3744-31086, emalia: mario.morgner@t-online.de

Cel:

Pojęcie „Ojczyzna“ porusza ludzi w różny sposób.

Ogłoszony konkurs ma dlatego na celu uchwycenie różnych aspektów pojęcia „Ojczyzna“ jak
i wielostronności dzisiejszych obrazów kojarzonych z ojczyzną.
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WZIĄĆ UDZIAŁ I ZWYCIĘŻYĆ

Zgłoszenia wymagane w języku niemieckim lub w języku niemieckim i polskim!



Ojczyzna w zwierciadle ucieczek, wypędzeń
i integracji

Udział

Do udziału uprawnieni są wszyscy
uczniowie/ uczennice klas od 7 do 12
z Saksonii oraz z sąsiednich,
polskich i czeskich regionów, którzy
przystąpią do konkursu pojedynczo,
jako grupa projektowa lub jako
klasa/ klasy.

Nagrody

Na zwycięzców konkursu oczekują
atrakcyjne nagrody pieniężne w
wys. ponad 3000 euro jak również
szeroka prezentacja na forum
publicznym (media, prezentacje
projektu, wystawy).
Wszyscy uczestnicy otrzymają
dyplomy uczestnictwa.

Ocena

Jury oceniać będzie przedłożone projekty przy
wyłączeniu drogi prawnej według
następujących kryteriów:
• ważność
• innowacyjność i kreatywność
• stopień osiągniętego rezultatu przez dany
projekt
• przekaz kluczowych kompetencji

Cieszymy się już na wiele interesujących projektów i życzymy w trakcie ich
przygotowywania i opracowywania dużo radości i sukcesu!

Interdyscyplinarne zajęcia lekcyjne

Tematy związane z pojęciem „Ojczyzna“ mogą
zostać podjęte na zajęciach lekcyjnch przykładowo z
języka niemieckiego, sztuki, geografii, historii,
informatyki lub na kursach o różnym nachyleniu
tematycznym zależnie od wyboru każdego ucznia/
tzw.Neigungskurse/.

Propozycje tematów

Wyobrażamy sobie, że następujące pytania/
problematyka podjęte zostaną przykładowo w
formie opowiadania, wiersza, filmu, artykułu,
wypracowania czy wywiadu bądź w jeszcze
jakiejś innej formie :

• Czym jest ojczyzna?
• Czy każdy człowiek potrzebuje ojczyzny?
• Czy istnieje prawo do ojczyzny?
• Czy ojczyzna to uczucie, miejsce lub
wyrażenie określonego stylu życia?

• Czy ojczyznę można stracić bądź zabrać
ze sobą?

• Jak dalece możliwa jest integracja w
„nowej ojczyźnie“?

• Jakie oczekiwania mieli/ mają miejscowi
wobec „nowych współmieszkańców“?

• Integracja czy asymilacja?

Oczywiście możliwe są inne/ kolejne
odniesienia tematyczne.
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Aspekty

W ramach podjętego zadania mogą
zostać poruszone takie tematy jak:
przyzwyczajenia życia codziennego,
język, zwyczaje i obyczaje ludowe,
tradycja itd.




