
 

 

Youth on Trust Awards 2022 

PERITIA - Policy, Expertise and Trust  
 

Chcemy poznać Twoje poglądy na temat zaufania! 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: wtorek, 1 marca 2022 r. 
 

Obejrzyj wideo tutaj! 
 

Mamy przyjemność ogłosić otwarcie konkursu o nagrodę specjalną Młodzi o Zaufaniu na rok 2022 w ramach 

projektu PERITIA. Zapraszamy uczniów z całej Europy do podzielenia się swoimi poglądami na temat zaufania 

w życiu społecznym i politycznym na międzynarodowym forum, gdzie liczy się zdanie młodych.   

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Młodzi o Zaufaniu i stworzenia projektu 
poruszającego kwestię, która ich zdaniem jest najważniejsza w odniesieniu do tematu zaufania w życiu 
społecznym i politycznym. Twój projekt może mieć format filmu, podcastu, wpisu na blogu, opowiadania, 
dialogu lub wypracowania. 
 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów w wieku 13-18 lat. Nagroda Młodzi o Zaufaniu zostanie przyznana w 

trzech grupach wiekowych: 13-14 lat/ 15-16 lat/ 17-18 lat. Przyjmujemy zgłoszenia z każdego z 47 państw 

członkowskich Rady Europy. Zwycięskie prace zostaną opublikowane i nagrodzone wycieczką do Brukseli, 

serca Unii Europejskiej.   

 

Zachęcamy uczniów z całej Europy, aby uruchomili wyobraźnię i podzielili się swoimi przemyśleniami na 

temat zaufania publicznego. 

 

Oto kilka przykładów pytań związanych z tematem zaufania publicznego, które warto rozważyć: 

- Czym jest zaufanie?  

- Czy możemy ufać mediom społecznościowym? Dlaczego? Dlaczego nie? 

- Jak ważne jest zaufanie w życiu społecznym? 

- Czy zaufanie jest ważne w społeczeństwie demokratycznym?  

- Co to znaczy ufać ekspertom naukowym? 

- Dlaczego niektórym osobom publicznym ufamy bardziej niż innym?  

- Jakie są podstawy takiego zaufania? 

- Co sprawia, że tracimy do kogoś zaufanie?  

- Czy nieufność jest czymś złym?  

- Jakie cechy naukowców bądź polityków budzą nasze zaufanie?  

- Jak odróżnić fake news od wiarygodnych informacji?  

https://youtu.be/F4bWSqAWTlg
https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
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- Jak sprawić, aby media tradycyjne lub społecznościowe były godne zaufania?  

- Czy podczas pandemii COVID zmieniło się nasze podejście do nauki? 

- Jak pandemia COVID wpłynęła na nasze zaufanie do polityków? 

- Czy możemy ufać zwierzętom lub maszynom? 

- Czy powinniśmy ufać nauce o klimacie? Dlaczego? Dlaczego nie? 

- Czy możemy i powinniśmy ufać sztucznej inteligencji? 

- Czy możemy zaufać własnym zmysłom i spostrzeżeniom? 

- Jaki jest związek między zaufaniem a zdradą? 

- Jak wyglądałby świat bez zaufania? 

- W jakich sytuacjach nieufność jest uzasadniona? 

- Czym ryzykujemy, gdy ufamy? 

- Jaki jest związek między zaufaniem a teoriami spiskowymi? 

- Czy zaufanie zawsze jest dobre? 

- Czy jest różnica między zaufaniem a przyjaźnią? 

- Czy działania zbiorowe wymagają zaufania? 

- Czy mogę obdarzyć zaufaniem kogoś, z kim się nie zgadzam? 

- Czy demokracja lub równość są konieczne, by zaistniało zaufanie społeczne? 

 

Są to jedynie przykładowe pytania - zachęcamy do zastanowienia się nad własnymi pytaniami związanymi z 

tematem zaufania publicznego. W końcu tęgie umysły nie boją się zadawać pytań, których nikt inny 

wcześniej nie zadał. 

 

Poniżej znajdziesz linki do materiałów, które mogą zainspirować Cię w przemyśleniach na temat zaufania: 

➔ Dlaczego Warto Ufać Ekspertom:  

https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/ 

➔ Zaufanie: Czego Nie Rozumiemy (transkrypcja w wielu językach): 

https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?language=en 

➔ Zaufać Ekspertom: Dlaczego? Dlaczego nie? 

https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/ 

➔ Hasło zaufanie w Stanford Encyclopedia of Philosophy:  

https://plato.stanford.edu/entries/trust/  

 

Jak wziąć udział w konkursie o Nagrodę Młodzi o Zaufaniu? 

Nagroda Młodzi o Zaufaniu to nagroda tematyczna dotycząca zaufania publicznego. Konkurs skierowany 

jest wyłącznie do uczniów w wieku szkolnym 13-18 lat. Mogą do niego przystąpić wszyscy uczniowie szkół 

drugiego stopnia w wieku 13-18 lat mieszkający w Europie. Zgłoszenia są przyjmowane w następujących 

językach: ormiańskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, norweskim i polskim. 

Uczniowie mogą zgłaszać tylko prace indywidualne; obowiązuje limit jednego zgłoszenia na kandydata.  

 

Aby wziąć udział w konkursie: 

- Zdobądź pisemną zgodę szkoły bądź nauczyciela. 

- Wybierz problem lub zagadnienie związane z tematem zaufania publicznego. 

https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?language=en
https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/
https://plato.stanford.edu/entries/trust/
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- Sformułuj konkretne pytanie, które będzie tematem twojej pracy którego aspekty rozważysz i na 

które udzielisz odpowiedzi w swoim projekcie. 

- Przedyskutuj swoje pytanie z rodziną, przyjaciółmi, nauczycielami i klasą w szkole. 

- Znajdź potrzebne informacje w książkach, artykułach online, czasopismach, podcastach itp. 

- Przeanalizuj różne poglądy na zadane pytanie i sporządź notatki. 

- Stwórz projekt w oparciu o pytanie lub problem, który Twoim zdaniem jest najważniejszy. Twój 

projekt może mieć format wypracowania, posta na blogu, dialogu lub sztuki, podcastu bądź filmu.  

- Do posta na blogu lub projektu w formie pisemnej możesz dołączyć ilustracje. Długość pisemnych 

projektów nie powinna przekraczać 1500 słów.  

- Czas trwania filmu lub podcastu nie powinien przekraczać 8 minut. 

 
Jak przesłać zgłoszenie?  
 
Wszystkie zgłoszenia konkursowe powinny być przesłane do wtorku, 1 marca 2022.  
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres youthontrust@peritia-trust.eu  
 
E-mail ze zgłoszeniem powinien zawierać następujące informacje: 
 

- Adnotacja „PERITIA Youth on Trust Award” w temacie wiadomości e-mail 

- Oświadczenie, że projekt został zgłoszony do nagrody PERITIA Youth on Trust Award 

- Oddzielny dokument potwierdzający zgodę dyrektora szkoły lub nauczyciela na papierze firmowym 

(z danymi kontaktowymi) 

- Twoje pełne imię i nazwisko 

- Nazwa Twojej szkoły, kraju i miasta 

- Język  

- Twój wiek i poziom edukacji (klasa) 

- Twój adres e-mail 

- Imię i nazwisko nauczyciela wraz z danymi kontaktowymi. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie youthontrust.eu  
W przypadku pytań skontaktuj się z nami pod adresem youthontrust@peritia-trust.eu 
 
PERITIA – Policy Expertise and Trust 
peritia-trust.eu 
Twitter, Facebook, YouTube 
  

Irish Young Philosophers Awards 
youngphilosopherawards.ucd.ie 
Twitter, Facebook, YouTube 

 
 

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badawczego i innowacyjnego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach 

umowy o dotację nr 870883. Informacje i opinie na tej stronie internetowej oraz inne materiały komunikacyjne są 

własnością autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Komisji Europejskiej. 

mailto:youthontrust@peritia-trust.eu
http://youthontrust.eu/
mailto:youthontrust@peritia-trust.eu
http://www.peritia-trust.eu/
https://twitter.com/PERITIAnews
https://www.facebook.com/peritianews
https://www.youtube.com/channel/UCx_dLt7nKuR5REpHu4RKVbw
https://youngphilosopherawards.ucd.ie/
https://twitter.com/IYPA_2021
https://www.facebook.com/youngphilosopherawards/
https://www.youtube.com/channel/UCY_BHHtSuEELyiVKwW71ofg/

