
 
 

 
Futurologiczny samochód 

 
Moje miasteczko za sto lat 

 
Budynek przyszłości 

 
Jedzenie przyszłości 

Wer fürchtet sich vor dem bösen Wolf... 

Qui a peur du grand méchant loup... 

 
 

 

Trójnarodowy konkurs szkolny 2014 –  
 
Stowarzyszenie i projekt eEducation Masterplan Grand méchant loup | Böser Wolf otwiera dla zainteresowanych 
szkół i uczniów projekt: 

 

Podróż w czasie – Europa za 100 lat 
L’Europe dans 100 ans | Europa in 100 Jahren 

 
 
Zadanie : 
Wyobraź sobie Europę za 100 lat : twój kraj, twoje miasto lub wieś, albo inny kraj europejski. Napisz 
opowiadanie, zrób reportaż, wywiad, opowiedz historię w formie wymiany listów albo wiadomości 

elektronicznych… Niech wyobraźnia zabierze cię w podróż w czasie razem z nami. 

 

Ramy konkursu : 

Dlaczego akurat za 100 lat?  W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, którą Europa obchodzi w tym 

roku, chcemy spojrzeć w przyszłość. W roku 2014 przypada też 60. rocznica podpisania Konwencji haskiej 
o ochronie podczas konfliktów zbrojnych dóbr kultury, czyli tego co nas otacza i tworzy nasze 
dziedzictwo.  

 
Przykłady : 

Mieszkasz w mieście. Wyobraź sobie, jak wyglądało 

ono sto lat temu i jak może wyglądać za sto lat. Co i 
dlaczego powinniśmy w nim zachować? Jakie będą 

w przyszłości budynki ? Jeśli mieszkasz na wsi, 
zastanów się, czy za sto lat będzie ona jeszcze 
istniała? 

Czy będziemy nadal robić zakupy w sklepach czy już 
tylko przez internet? Co stanie się z Europą? Powstaną może 

Stany Zjednoczone Europy? Jakiego języka będziemy 

używać? Czy będziemy jeść to samo co dziś? 

Jaki wynalazek mógłby całkowicie zmienić życie 
codzienne?  

 

Cel : Znajdźcie i opowiedzcie nam o tym, co 

mogłoby się zmienić i o tym, co powinno zostać 

bez zmian w najbliższym otoczeniu, w Polsce lub 
w Europie. Co będzie ważne dla ludzi? Jakie będą 

mieć wspomnienia wasze wnuki i prawnuki? Możecie opisać życie kulturalne lub życie codzienne.  
Z nadesłanych prac powstanie mozaika, na której zobaczymy możliwy obraz Europy za sto lat. Nie będziecie 
bowiem sami, uczniowie w Niemczech i Francji też biorą udział. Nie ma błędnych odpowiedzi, jedyne granice to 

granice waszej wyobraźni. 
 
Format : Teksty (Word, PDF) | cykle fotograficzne (powerpoint, diaporama, JPEG) | filmy (mov, MEPG) 

maksymalny czas. : 5 min. | ilustracje (rysunki, komiksy…). Uwaga: prace trójwymiarowe nie zostaną przyjęte 
do konkursu. Format A4 najchętniej widziany. Prace mogą być w języku francuskim, niemieckim lub polskim. 

 
Informacja : Na stronie http://www.boeser-wolf.schule.de/concours/2014/accueil.html  można znaleźć dalsze 
informacje, listę naszych partnerów, FAQ i formularz zgłoszenia. O konkursie informują też inne strony internetowe. 

 
Termin nadsyłania prac : 30 maja 2014 
Grupa docelowa : Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Jury : Dziennikarze, nauczyciele, artyści, oraz zespół Złych Wilków 

Nagrody : Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i opublikowane. Będzie też niespodzianka ! 
 
Prace należy nadsyłać na adres elektroniczny: redaktion@boeserwolf.eu 

lub pocztą : Grand méchant loup | Böser Wolf, Apostel-Paulus-Straße 7, 10823 Berlin, Niemcy 
Kontakt : 00 49 30 / 80 57 59 98 lub info@boeserwolf.eu 
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