Konkurs
na najlepszy materiał
dziennikarski

Kategoria „Unijne projekty edukacyjne – odpowiedź
Zwycięzca
Redakcja TVN24 BiS
program telewizyjny z cyklu „Pokaż nam świat”
W jednym z programów z cyklu „Pokaż nam świat” Redakcja TVN24 BiS przedstawiła historię Wioli Starczewskiej, blogerki, która wzięła
udział w Wolontariacie Europejskim (programie finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+) i wyjechała
do Portugalii. Spędziła tam siedem miesięcy, tworząc organizację pozarządową.
– To nie jest taka zwykła praca, jaką można wykonywać. Chodzi o to, żeby się uczyć i również oddać coś lokalnej społeczności – wyjaśniła Wiola Starczewska.
W audycji z cyklu „Pokaż nam świat” przedstawiono szczegóły programu Erasmus+ i zachęcono do wzięcia w nim udziału. Co więcej,
wskazano, że udział w takim przedsięwzięciu jest świetną przygodą, w której mogą uczestniczyć młodzi ludzie i z której można wrócić
nie tylko ze wspaniałymi wspomnieniami, lecz także z bezcenną wiedzą o świecie i innych narodowościach.

Kategoria „Przekraczanie granic – zagraniczne
Zwycięzca
Justyna Tylczyńska, Czwórka Polskie Radio
audycja radiowa pt. „Fundusze UE na popularyzację polskiej literatury”
Justyna Tylczyńska podczas audycji „Fundusze UE na popularyzację polskiej literatury” zaprezentowała inicjatywę licealistów z Nysy.
– 28 młodych ludzi z Polski i Litwy wpadło na pomysł, by zainteresować młodzież wspólną przeszłością oraz dziedzictwem kulturowym i pokazać rówieśnikom, że lektura „Pana Tadeusza” jest ważna i ciekawa. Dzięki środkom unijnym w ramach programu „Młodzież
w działaniu” wyjechali na 11 dni do dworku w Soplicowie – opowiadała na antenie red. Tylczyńska.
Justyna Tylczyńska przedstawiła szczegóły projektu, a zaproszony do studia gość wyjaśnił, w jaki sposób można ubiegać się o taki
wyjazd. Co więcej, wskazano, na czym polega program Erasmus+, zachęcono do uczestnictwa w nim i wyjaśniono, co młodzież może
zyskać podczas tego typu przedsięwzięcia.

Kategoria „Projekty edukacyjne w reportażach”
Zwycięzca
Martyna Aftyka, TVN
program telewizyjny pt. „Nazwałam ten tablet tableszytem” z cyklu „Uwaga”
Audycja przygotowana przez Martynę Aftykę przedstawia historię Jolanty Okuniewskiej, nauczycielki nauczania zintegrowanego
w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. Metody dydaktyczne stosowane przez Jolantę Okuniewską odbiegają od tradycyjnych form
nauczania, często są to zabawy integracyjne, które mają zaszczepić w dzieciach ciekawość świata. Nauczycielka prowadzi swoje zajęcia
m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym tabletów, i tym samym udowadnia, że mogą one pełnić funkcję edukacyjną.
– Musimy wyposażyć uczniów w jakieś kompetencje, które im się przydadzą w życiu, żeby byli ciekawi świata – przekonuje Jolanta
Okuniewska.
Martyna Aftyka w swoim reportażu pokazała, że są w Polsce nauczyciele, którzy wykonują swój zawód z pasją, wprowadzają innowacyjne metody nauczania, potrafią zaszczepić w dzieciach ciekawość świata. Zwróciła również uwagę na osobę Jolanty Okuniewskiej, która
swoje doświadczenie czerpała m.in. z wyjazdów do zagranicznych placówek, gdzie mogła podpatrywać metody nauczania, by przenieść je później na polski grunt.

na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa”
Wyróżnienie
Luiza Bebłot, Polskie Radio 24
audycja radiowa pt. „Wolontariat Europejski świętuje dwudziestolecie”
Luiza Bebłot w audycji na antenie Polskiego Radia 24 poruszyła temat Wolontariatu Europejskiego. Jej gośćmi byli Wawrzyniec Pater,
koordynator sieci Eurodesk Polska, oraz Sylwia Zajdel, która przez rok była wolontariuszką w Gruzji. Wawrzyniec Pater przybliżył, czym
jest Wolontariat Europejski, na czym polega praca wolontariuszy oraz wyjaśnił, dlaczego warto, by młodzi ludzie zdobywali doświadczenie za granicą. Sylwia Zajdel opowiedziała zaś o swojej pracy w Gruzji, pomocy udzielonej przez nią lokalnej społeczności, a także
wspomniała, czego nauczył ją wyjazd i jak zmienił jej życie.
– Przede wszystkim rozwinęłam kompetencje miękkie, o których bardzo dużo się mówi na rynku pracy – przyznała Sylwia Zajdel.
Program zasługuje na wyróżnienie, ponieważ przybliżył szczegóły dotyczące Wolontariatu Europejskiego, zachęcił do wzięcia w nim
udziału oraz przedstawił poszczególne etapy aplikowania na taki zagraniczny wyjazd.

wyjazdy w celach edukacyjnych”
Wyróżnienie
Aneta Kunowska, Kulturantki.pl
cykl artykułów na temat programu Erasmus+
Aneta Kunowska na portalu Kulturantki.pl opublikowała cykl artykułów dotyczących programu Erasmus+. Nie były to jednak zwykłe
materiały, w których podano szczegóły dotyczące programu, wyjaśniono na czym on polega i kto może wziąć w nim udział. Teksty przedstawiały historie kilku młodych studentek, które postanowiły skorzystać z programu, i wyjaśniły, skąd wzięła się ich pasja
podróżowania.
Zapraszam Was serdecznie na przygotowany przeze mnie minicykl artykułów, w których będziecie mogli poznać przygody młodych,
ambitnych i żądnych przygód studentek, które na studiach podbiły świat i Was również do tego zachęcają – pisała Aneta Kunowska.
Artykuły są nie tyko wartościowe ze względu na swoją funkcję informacyjną, lecz także to ciekawa lektura, która może zainspirować
młodzież do wzięcia udziału w tego typu inicjatywach.

Kategoria specjalna „Najlepszy materiał opublikowany
na Europejskim Portalu Młodzieżowym”
Zwycięzca
Krzysztof Andrulonis
artykuł internetowy pt. „Na EVS spełniaj marzenia”
Artykuł „Na EVS spełniaj marzenia” Krzysztofa Andrulonisa przedstawił historię kilku osób, które zdecydowały się na wyjazd w ramach
Wolontariatu Europejskiego. Są to niezwykłe opowieści o niezwykłych ludziach, którzy wyjechali do Armenii, Toskanii i Bułgarii. W tekście nie brakuje także polskiego wątku – autor opisuje historię dziewczyny, która przyjechała do Polski w ramach wolontariatu.
W tym roku Wolontariat Europejski świętował już 20. rocznicę funkcjonowania, a wciąż zachowuje niezwykłą atmosferę, która każdego
roku przyciąga kolejnych młodych ludzi i zachęca do porzucenia codziennych obowiązków na rzecz zupełnie nowych wyzwań – pisze
Krzysztof Andrulonis. Zakończenie materiału zawiera podsumowanie najważniejszych informacji o tym, jak można wziąć udział w takich wyjazdach i jak przebiegają wszystkie kwestie organizacyjne. Artykuł jest ważny nie tylko ze względu na swoją wartość informacyjną, lecz także z uwagi na formę, poprzez którą autor zachęca do wzięcia udziału w tego typu wyjeździe.

Konkurs EDUinspiracje – Media organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+, od 2015 roku. Jego głównym celem jest wyróżnienie najlepszych materiałów dziennikarskich poruszających problematykę związaną z programami i inicjatywami zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Tematy prac konkursowych odnoszą
się do projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+, eTwinning, Europass, Eurodesk,
Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, FSS, SCIEX, a także programów zakończonych,
tj. „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie” (w tym: Comenius, Erasmus, Leonardo
da Vinci, Grundtvig, Wizyty Studyjne). EDUinspiracje – Media towarzyszy konkursom EDUinspiracje oraz EDUinspirator, które również organizuje Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Inicjatywy
te skierowane są do beneficjentów unijnych programów edukacyjnych, instytucji oraz osób, które
z dużym zaagnażowaniem i poświęceniem realizują projekty edukacyjne.
Laureatów konkursu EDUinspiracje – Media 2016 wybrała Kapituła w składzie:
• prof. Dariusz Rott (medioznawca z Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Kapituły);
• Katarzyna Zawada (rzecznik prasowy MNiSW);
• Piotr Kieraciński (redaktor naczelny „Forum Akademickiego”);
• Radosław Brzózka (dziennikarz telewizyjny);
• Marek Zając (dziennikarz telewizyjny);
• Anna Grabowska (redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”);
• Krzysztof Szwałek (redaktor naczelny „Europy dla Aktywnych”).
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