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„Przyjazne Regiony w Sercu Europy ” 
 
Konkurs Wiedzy o Województwie Małopolskim, Kraju Związkowym Turyngia, Kraju 
Preszowskim i Kraju śylińskim, organizowany jest przez Województwo Małopolskie 
w ramach Programu Promocji Zdolnej MłodzieŜy. 
Konkurs realizowany od 2001 r. stał się największą inicjatywą edukacyjną 
w Małopolsce, poświęconą popularyzacji wśród młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych 
wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym oraz walorach turystycznych 
Małopolski i partnerskich regionów europejskich. 
Zamierzeniem organizatorów jest poszerzenie wiedzy i zainteresowanie młodzieŜy 
historycznymi oraz współczesnymi aspektami Ŝycia własnego regionu i regionów 
Europy współpracujących ze sobą w wielu dziedzinach Ŝycia społecznego 
i gospodarczego. 
 
Proponowana w roku szkolnym 2005/2006 formuła organizacyjna Konkursu 
„Przyjazne Regiony w Sercu Europy”, podobnie jak w poprzednich latach zakłada 
realizację czterech etapów: szkolny, powiatowy, regionalny i międzyregionalny. 
Ponadto nawiązując do poprzednich edycji Konkursu, przewiduje się 
przeprowadzenie eliminacji konkursowych równolegle w czterech regionach: 

� Województwie Małopolskim,  
� Kraju Związkowym Turyngia,  
� Kraju Preszowskim, 
� Kraju śylińskim. 

Przebieg Konkursu w kaŜdym z regionów określają regulaminy przyjęte przez 
podmioty odpowiedzialne za organizację Konkursu. 
 
Laureaci konkursów realizowanych w Małopolsce, Turyngii, Preszowie oraz śylinie 
(po 10 osób z kaŜdego regionu) spotkają się we wrześniu 2006 roku na etapie 
międzyregionalnym, który ma charakter zajęć warsztatowych w Kraju śylińskim. 
Taka formuła Konkursu umoŜliwi młodzieŜy poznanie walorów oraz dziedzictwa 
kulturowo-historycznego regionów partnerskich, a takŜe pogłębienie wiedzy zdobytej 
podczas przygotowań do poszczególnych etapów Konkursu. WaŜnym aspektem 
spotkania będzie takŜe wzajemne poznanie się młodzieŜy z róŜnych krajów Europy. 
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I. ZałoŜenia ogólne Konkursu 
 
1. Patronat Konkursu:  
 
Marszałek Województwa Małopolskiego. 
Premier Kraju Związkowego Turyngii 
Przewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego 
Przewodniczący Samorządowego Kraju śylińskiego 
 
2. Cele Konkursu: 

 
Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieŜy szkół ponadgminazjalnych wiedzy 
o własnym regionie i regionach Europy współpracujących ze sobą w wielu dziedzinach Ŝycia 
społecznego i gospodarczego. 
Intencją organizatorów jest zainteresowanie młodzieŜy historycznymi  
i współczesnymi aspektami Ŝycia własnego regionu i regionów zaprzyjaźnionych.  
 
3. Organizatorami Konkursu s ą: 

 
A. Województwo Małopolskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Departament Edukacji i Kultury 
ul. Basztowa 22 
31-156 Kraków 
tel. 012 / 63 – 03 – 530, fax. 012/ 63 – 03 – 421 
Polska 
 

B. Kraj Zwi ązkowy Turyngia 
Ministerstwo Kultury Kraju Zwi ązkowego Turyngii  
Werner-Seelenbinder-Straße 7 
99096 Erfurt 
Niemcy 
Reprezentowane przez Turyński Instytut Doskonalenia Nauczycieli (ThILLM) – 
komórkę ds. Kontaktów z Małopolską / Kuratorium Oświaty z Weimarze 

 
C. Kraj Preszowski 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
Námestie mieru 1 
08001 Prešov 
Słowacja 

 
D. Kraj śyliński 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja 
Ul. J. Kalinčiaka 14-budova č.1 
0011 09 Žilina 
Słowacja 
 

4. Współorganizatorzy:  
 
A. Województwo Małopolskie: 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  
Małopolskie Kuratorium Oświaty. 



 6 

B. Kraj Zwi ązkowy Turyngia: 
Turyński Instytut Doskonalenia Nauczycieli (ThILLM) 
(Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien) 
 

C. Kraj Preszowski: 
Gimnazjum L. Stockela w Bardejowie 
Gimnazjum A. Raymana w Preszowie 
 

D. Kraj śyliński 
 
 
 

5. Uczestnicy: 
 

Uczniowie szkół średnich z terenu Województwa Małopolskiego, Kraju 
Związkowego Turyngia Kraju Preszowskiego i Kraju śylińskiego. 

 
6. Zasady konkursu: 
 
A. Pytania obejmuj ą wiedz ę o Małopolsce, Turyngii, Kraju Preszowskim i Kraju 
śylińskim. 
Wszystkie pytania konkursowe zostaną przygotowane w oparciu o bibliografię 
zaproponowaną przez instytucje współorganizujące Konkurs. 
 

B. Obszary tematyczne: 
• historia regionu, 
• dziedzictwo kulturowe, 
• walory krajoznawcze i turystyczne, 
• społeczeństwo i gospodarka. 
 

C. Konkurs organizowany jest w czterech etapach: 
 

I. szkolnym – stycze ń 2006  
II. powiatowym – marzec 2006 

III. regionalnym – kwiecie ń 2006 
IV. międzyregionalnym – wrzesie ń 2006 

 
Przyjmuje si ę, Ŝe poszczególne etapy b ędą realizowane na terenie regionów 
w tych samych miesi ącach, natomiast etap mi ędzyregionalny zostanie 
przeprowadzony na terenie Kraju śylińskiego we wrze śniu 2006 roku. 
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II. Przebieg Konkursu w Województwie Małopolskim. 
 
1. Komitet Organizacyjny Konkursu:  
A. Komitet Organizacyjny Konkursu powołany zostanie przez Dyrektora 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie Konkursu zgodnie z regulaminem. 

 
B. Zadaniami Komitetu Organizacyjnego Konkursu są: 

• opracowanie zestawu pytań na poszczególne etapy Konkursu, 
• koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem szkolnego 

i powiatowego etapu Konkursu. 
 

2. Uczestnicy Konkursu: 
 

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie liceów: ogólnokształc ących, 
profilowanych, technicznych, zawodowych oraz techni ków z terenu 
Województwa Małopolskiego . 

 
3. Przebieg Konkursu: 
 
A. Etap szkolny  
 
a) Etap szkolny, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa si ę dnia 

20 stycznia 2005 roku . 
 

b) Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą swój udział 
w etapie szkolnym Konkursu. 

 
c) Etap szkolny ma formę pisemnego testu zawierającego 30 pytań. 

Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 30 minut . Uczestnik za kaŜdą odpowiedź 
otrzymuje 0 lub 1 pkt.  
Do etapu powiatowego kwalifikuj ą się trzy osoby , które uzyskają największą 
liczbę punktów.  
W przypadku równej ilości punktów przeprowadza się dogrywkę pisemną, aŜ 
do wyłonienia laureatów. 

 
Podczas rozwiązywania testu uczestnicy pracują przy stolikach ustawionych 
w odległościach zapewniających samodzielność pracy. 
 

d) Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursow a. 
Szkolnej Komisji Konkursowej przewodniczy Dyrektor szkoły lub osoba przez 
niego upowaŜniona. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej jest 
odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z regulaminem. 
• Pytania na etap szkolny wraz ze wzorem protokołu z przebiegu etapu szkolnego 

Konkursu odbiera Dyrektor szkoły (1 egzemplarz na szkołę) lub osoba pisemnie 
przez niego upowaŜniona w dniach 18 i 19 stycznia 2006  roku,  we właściwych 
Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli (adresy znajdują się w Zał. nr 5). 
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• Szkolna Komisja Konkursowa jest zobowiązana przesłać na adresy Ośrodków 
Doskonalenia Nauczycieli, właściwych dla poszczególnych powiatów (zgodnie 
z Zał. nr 5 do niniejszej uchwały.) 

- zgłoszenie z list ą uczestników Konkursu do dnia 6 stycznia 2006 r.  
- protokół  po zakończeniu szkolnego etapu Konkursu do dnia 27 stycznia 

2006 r. 
Wzór zgłoszenia uczestników i protokołu jest zamieszczony w załącznikach nr 1 
i 2 niniejszego regulaminu. 

 
• Szkolne Komisje Konkursowe prowadzą dokumentację z etapu szkolnego 

obejmującą: 
- listę członków Komisji, 
- listę zgłoszonych uczestników, biorących udział w Konkursie, 
- protokoły z obrad Komisji, 
- prace uczestników, 
- pisma przychodzące i wychodzące, 
Dokumentacja Konkursu powinna być przechowywana w szkole przez okres 3 
lat. 

 
e) Nagrody: 

Ilość i wysokość nagród ustala Szkolna Komisja Konkursowa w zaleŜności 
od pozyskanych środków. 

 
B. Etap powiatowy  
 
a) Etap powiatowy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 

10 marca 2006 roku . 
 

b) W eliminacjach powiatowych biorą udział laureaci etapu szkolnego konkursu.  
 

c) Etap powiatowy składa si ę z części pisemnej i ustnej, w których 
uczestnicz ą laureaci etapu szkolnego Konkursu. 

 
• Część pisemna. 
- Test składający się z 35 pytań. Czas na rozwiązanie testu 35 minut . Uczestnik 

za kaŜdą odpowiedź otrzymuje 0 lub 1 pkt.  
Podczas rozwiązywania testu uczestnicy pracują przy stolikach ustawionych 
w odległościach zapewniających samodzielność pracy. 

 
- Do części ustnej przechodzi 8 zawodników , którzy uzyskali najwyŜszą ilość 

punktów w części pisemnej, z wyłączeniem miasta Kraków, gdzie do części 
ustnej przechodzi 18 zawodników. W przypadku uzyskania przez zawodników 
jednakowej ilości punktów w części pisemnej, przewidziana jest pisemna 
dogrywka do momentu wyłonienia odpowiedniej ilości uczestników części 
ustnej. 

 
• Część ustna. 

Odwied ź Małopolsk ę – uczestnik prezentuje Małopolskę, zachęcając do jej 
odwiedzenia. 
Czas wystąpienia: do 5 minut  
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Kryteria oceny wystąpienia: 
- zawartość merytoryczna   0 - 5 pkt. 
- oryginalność rozwinięcia tematu  0 - 4 pkt. 
- styl, język     0 - 3 pkt. 
- kompozycja wypowiedzi   0 - 2 pkt. 
- zgodność z czasem    0 - 1 pkt. 

 
d) Klasyfikacja ko ńcowa:  

W przypadku równej sumy punktów przewidziana jest dogrywka pisemna, 
aŜ do ustalenia ostatecznej kolejności. 
O ostatecznej kolejności decyduje suma punktów z części pisemnej i ustnej 
(do punktacji końcowej nie wlicza się punktów zdobytych w dogrywce). 

 
• Określa się następującą liczbę laureatów etapu powiatowego ustaloną 

w oparciu o liczbę mieszkańców danego powiatu: 
- miasto Kraków   9 
- powiat krakowski    3 
- powiat wielicki   1 
- powiat myślenicki   1 
- powiat proszowicki   1 
- powiat miechowski   1 
- powiat olkuski   2 
- powiat oświęcimski   2 
- powiat chrzanowski   2 
- powiat wadowicki    2 
- powiat suski    1 
- miasto Nowy Sącz   1 
- powiat nowosądecki   2 
- powiat gorlicki   1 
- powiat limanowski   1 
- powiat nowotarski   2 
- powiat tatrzański   1 
- miasto Tarnów   2 
- powiat tarnowski   2 
- powiat dąbrowski   1 
- powiat brzeski   1 
- powiat bocheński   1 

Łączna liczba laureatów etapu powiatowego wynosi 40.  
 
e) Etap powiatowy przeprowadza Powiatowa Komisja Konku rsowa  właściwa 

dla danego powiatu. Przewodniczący Powiatowych Komisji Konkursowych są 
odpowiedzialni za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z regulaminem. 
• Pytania na etap powiatowy odbiera Przewodniczący Komisji Powiatowej, lub 

osoba pisemnie przez niego upowaŜniona w dniach 8 i 9 marca 2006 roku 
we właściwych Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli (adresy znajdują się w zał. 
nr 5).  

• Wyboru miejsca organizacji etapu powiatowego, jako współorganizator 
Konkursu, dokona Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

• Lista placówek, w których odbędzie się etap powiatowy zostanie przekazana 
dyrektorom szkół biorących udział w Konkursie, wraz z zestawem pytań na etap 
szkolny. 
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• Powiatowe Komisje Konkursowe powoływane są przez Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

• Powiatowe Komisje Konkursowe prowadzą dokumentację z etapu powiatowego 
obejmującą: 
- listę członków Komisji Konkursowej, 
- protokół z Konkursu, 
- prace uczestników Konkursu, 
- pisma przychodzące i wychodzące. 
Dokumentacja Konkursu powinna być przechowywana w szkole przez okres 
3 lat. 

• Powiatowa Komisja Konkursowa jest zobowiązana przesłać protokół 
sprawozdawczy z Konkursu na adres: 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków  

tel. 012/ 623 – 76 – 46, fax 012/ 623 – 77 – 41 
w ciągu 7 dni od zakończenia etapu powiatowego Konkursu. Wzór protokołu 
jest zamieszczony w załączniku nr 3. 

 
f) Nagrody: 

Ilość i wysokość nagród ustala Powiatowa Komisja Konkursowa w zaleŜności 
od pozyskanych środków. 

 
C. Etap regionalny  
 
a) Etap regionalny, ogłoszenie wyników odbywa się w dniu 26 kwietnia 2006 r.  

 
b) W eliminacjach regionalnych biorą udział laureaci etapu powiatowego konkursu. 
 
c) Etap regionalny składa si ę z dwóch cz ęści: ustnej i pisemnej, w których 

uczestnicz ą laureaci etapu powiatowego Konkursu. 
 

• Część pisemna.  
Test składający się z 30 pytań. Czas na rozwiązanie testu  
30 minut . Uczestnik za kaŜdą odpowiedź otrzymuje 0 lub 1 pkt.  
Podczas rozwiązywania testu uczestnicy pracują przy stolikach ustawionych 
w odległościach zapewniających samodzielność pracy. 

 
• Część ustna.  

Uczestnik prezentuje projekt współpracy, który chciałby zrealizować z regionem 
partnerskim – Krajem Związkowym Turyngia, Krajem Preszowskim, Krajem 
śylińskim za pośrednictwem szkoły, stowarzyszenia, fundacji, Kościoła, 
administracji. 
Projekt powinien zostać osadzony w realiach miejscowości, gminy, regionu tak 
by wnoszone propozycje mogły przysłuŜyć się lokalnej społeczności lub teŜ 
mieszkańcom regionów partnerskich. 
Temat prezentacji: Mój projekt współpracy z regionem partnerskim... 
Czas wystąpienia: do 5 minut  
Forma prezentacji: 

- multimedialna, 
- pisemna, 
- plastyczna. 
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Prezentowany projekt winien zawierać opis: 
- celu; 
- środków realizacji; 
- przebiegu; 
- spodziewanych efektów; 
Kryteria oceny wystąpienia: 
- innowacyjność projektu       0 - 5 pkt. 
- szanse realizacji projektu       0 - 4 pkt 
- korzyści dla społeczności regionów partnerskich    0 - 3 pkt. 
- sposób prezentacji         0 - 2 pkt 
- zgodność prezentacji projektu z limitem czasu przewidzianym  

w regulaminie         0 - 1 pkt 
 
d) Klasyfikacja ko ńcowa: 

O ostatecznej kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych 
w części ustnej i pisemnej. 
 
Na podstawie ustalonej końcowej klasyfikacji uczestników zostanie wyłonionych 
10 laureatów etapu regionalnego . 
 
W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowej ilości punktów w części 
ustnej i pisemnej nie pozwalającej wyłonić 10 laureatów etapu regionalnego , 
odbędzie się pisemna dogrywka mająca na celu wyłonienie przewidzianej 
regulaminem ilości laureatów etapu regionalnego.  

 
e) Etap regionalny przeprowadza Regionalna Komisja Kon kursowa. 

• Regionalna Komisja Konkursowa powoływana jest przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego. 

• Regionalna Komisja Konkursowa przechowuje dokumentację z etapu 
wojewódzkiego obejmującą: 
- listę członków Komisji Konkursowej, 
- protokół z Konkursu, 
- prace pisemne uczestników Konkursu, 
- pisma przychodzące i wychodzące. 
Dokumentacja Konkursu powinna być przechowywana przez Komisję przez 
3 lata. 

• Regionalna Komisja Konkursowa przekazuje protokół organizatorowi Konkursu. 
Wzór protokołu zamieszczony jest w załączniku nr 4 niniejszego regulaminu. 

 
Harmonogram prac Regionalnej Komisji Konkursowej: 
• Regionalna Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Marszałka 

Województwa Małopolskiego do dnia 7 kwietnia 2006 roku . 
• Zadaniami Regionalnej Komisji Konkursowej są: 

- przeprowadzenie regionalnego etapu Konkursu, 
- ogłoszenie wyników Konkursu. 

 
f) Nagrody: 

Nagrod ą dla 10 laureatów etapu regionalnego jest  uczestnictwo 
w mi ędzyregionalnym finale w Kraju śylińskim z udziałem laureatów 
Konkursów organizowanych w Kraju Preszowskim, Kraju  śylińskim oraz 
Kraju Zwi ązkowym Turyngia.  
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