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Europa i świat po 1989 roku
20.09.2016

Uczniowie z Polski, Niemiec,
Francji i Ukrainy wyróżnieni w
Brukseli
Projekt "Kolorowa twarz Europy" zrealizowany przez uczniów z
Polski, Niemiec, Francji i Ukrainy zdobył nagrodę Young Europeans
Award, nad którą patronat objęli szefowie MSZ państw Trójkąta
Weimarskiego. We wtorek w Brukseli uroczyście wręczono nagrodę.
W zwycięskim projekcie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół im.
Królowej Jadwigi w Jerzykowie pod Poznaniem, berlińskiego gimnazjum

Najnowsze
informacje
Zalewska: po 12 latach edukacji uczeń ma
mówić w języku obcym

John Scofield wystąpi w październiku w
Częstochowie

Bielsk
Podlaski:
Poszukujący
miejsc
pochówków
ofiar zbrodni
UB natrafili na szczątki ludzkie

im. Gabriele von Buelow, francuskiego gimnazjum im. Pierre'a Fanlaca z
Belves oraz ukraińskiej wyspecjalizowanej szkoły "Tworczist" z
Melitopola. Stworzyli oni stronę internetową, na której zamieścili swoje
filmy i prezentacje, będące próbą odpowiedzi na pytanie-motto konkursu:
"Jak daleko sięga Europa?".
"Staraliśmy się udowodnić, że Europa tak naprawdę nie ma granic" tłumaczyła Zuzanna Chełmowska, uczennica z Jerzykowa. W trakcie prac

811 pomysłów
na scenariusz
filmu
historycznego o
Polsce

Izrael gościem
honorowym 20.

nad projektem uczniowie zajmowali się m.in. problemem wojny i pokoju
oraz migracji; poszukiwali doświadczeń migracyjnych w historii własnych
rodzin, i z tej perspektywy zastanawiali się nad tym, co znaczy dla nich
ojczyzna oraz tożsamość europejska.

Międzynarodowych Targów Książki w
Krakowie

Jury pod przewodnictwem niemieckiego reżysera Volkera Schloendorffa
uznało, że ten projekt najlepiej spośród nadesłanych odpowiada na

Podobne artykuły

pytanie zadane w konkursie oraz pozwala na połączenie wydarzeń
historycznych z ich własnym życiem i doświadczeniami.
Celem konkursu Young Europeans Award jest promowanie dialogu oraz
wymiany młodzieży z trzech państw Trójkąta Weimarskiego (Polski,
Niemiec i Francji). Dodatkowo w każdej edycji konkursu do udziału w nim

Do 20 września
można nadsyłać
prace na
konkurs o
rotmistrzu
Pileckim

zapraszane jest jedno państwo spoza Unii Europejskiej, które pełni rolę
gościa honorowego; tym razem była to Ukraina.
Nagrodą jest pięciodniowy wyjazd do Brukseli. We wtorkowej
uroczystości wręczenia wyróżnienia uczestniczyli ministrowie ds.
europejskich z Polski Konrad Szymański, Niemiec Michael Roth i Francji
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A. Zalewska:
rok szkolny
2016/2017
rokiem
wolontariatu

Konkurs Young Europeans Award został zainicjowany wspólnie przez
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży (DFJW/OFAJ), Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej (FWPN), Fundację Kultury Allianz oraz Fundację Hippocrene.
(PAP)
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Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały
te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników
Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy
licencyjnej jest zabronione.

Zobacz podobne z tej kategorii
2 euro za zdjęcie przed
rzymskimi Ustami
Prawdy

Działacze żydowscy w
USA zadowoleni ze
spotkania z
prezydentem Dudą

Rabin Arthur Schneier
laureatem Nagrody
Orła Jana Karskiego

„Jak zabijają Rosjanie.
Ofiary rosyjskich służb
od Trockiego do
Litwinienki”

Włochy: Tłumy
pożegnały w Rzymie
zmarłego byłego
prezydenta Ciampiego

Ambasada RP w
Rzymie przeciwko
opłacie za rajd na
Monte Cassino
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Litwa: Na Laudzie
rozpoczęły się
obchody Roku
Henryka Sienkiewicza
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Partnerzy Medialni

Kategorie tematyczne
Średniowiecze

Wojna polsko-bolszewicka

Epoka nowożytna

Lata 1921-1926

XIX wiek

Polska po zamachu majowym 1926-1939

Europa i świat przed I wojną światową

Kultura i sztuka w okresie międzywojennym

I wojna światowa

Sport w II RP

Druga Rzeczpospolita

Europa i świat 1918-1939

Walka o niepodległość 1914-1918

Druga wojna światowa

Budowa niepodległego państwa

Kampania 1939

Walki o granice II RP

Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka

Katyń

Kultura i sztuka - II wojna światowa

Auschwitz

Europa i świat po II wojnie światowej

Holocaust

PRL

Władze RP na uchodźstwie

Stalinizm

Polskie Państwo Podziemne

Rok 1956

Sprawy polskie na arenie międzynarodowej - II wojna światowa

Lata 1957-1967

Polacy na frontach II wojny światowej

Rok 1968

Zbrodnia wołyńska

Grudzień 1970

Akcja „Burza” i powstanie warszawskie

Dekada Gierka

Komuniści w kraju i w Związku Sowieckim

Solidarność

Stan wojenny
Lata 1983-1987
Okrągły stół
Koniec PRL
Kościół katolicki w PRL
Kultura i sztuka 1945-1989
Sport w PRL
Polska po 1989 roku
Kultura i sztuka po 1989 roku
Europa i świat po 1989 roku
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