
Конкурс за есе 
В рамките на проект „Показване/развяване на флага! 30 години от падането на стената, 

обединяване и разширяване на Изток - изграждане бъдещето на Европа с и за 
гражданите“(ФЛАГ) по програма „Европа за гражданите“ 

 
Сдружение „Учебна работилница Европа” обявява конкурс за ученици, студенти и 

младежи за написване на есе на тема 
„Моята Европа“ 

 
В конкурса могат да участват ученици, студенти и младежи на възраст от 12 до 29 
години, разделени в три възрастови групи: 

 - първа възрастова група: от 12 до 15 години; 
 - втора възрастова група: от 16 до 22 години; 
 - трета възрастова група: от 23 до 29 години. 

Изисквания: 
- ясно формулирана авторска теза в съответствие с избраната тема; 
- целенасочена и задълбочена аргументация; 
- структурираност на изложението; 
- стилова и езикова грамотност; 
- обем до 3 600 знака (2 стандартни машинописни страници), двустранно подравнени, 

шрифт Times New Roman, 12 пункта. Обем, по-голям от посочения, не дава 
предимство. 

Есетата трябва да бъдат представени в електронен вид на адрес: lernwerkstatt.eu@gmail.com 
Есето трябва да бъде подписано с трите имена на автора и възраст, за ученици - училището и 
класа. В съдържанието на имейла да пише: „Конкурс за есе“, а като текст да бъдат написани 
отново имената на участника, телефон и имейл адрес за връзка. 
Краен срок за изпращане: 28 февруари 2020 г. 
Есетата ще се оценяват от тричленно жури. 
Класираните на първите 3 места в трите възрастови групи ще получат награди - 
ваучери за книги. 
Класираните на първо място есета ще бъдат публикувани в интернет страницата на сдружение 
„Учебна работилница Европа“ - http://lernwerkstatt-bg.eu/ и в сайта на проекта, а в превод на 
английски ще бъдат изпратени като част от позицията на партньорите в ЕК. 
Победителите ще бъдат обявени и наградени на дискусията по проекта, която ще се състои в 
художествена галерия „Илия Бешков“ - Плевен на 1 май 2020 г. 
 
НАСОКИ 
Проект „ФЛАГ“ (FLAGGE) ще повиши осведомеността на гражданите и на представителите 
на политиката за Европа и нейните демократични ценности и ще демонстрира споделената 
отговорност на всички граждани. След 30 години от падането на Берлинската стена и 15 
години разширяването на ЕС на Изток възниква въпросът: „Смяна на знамето или развяване 
на знамето?“. Национализмът, популизмът и скептицизмът са актуалните предизвикателства 
пред Европейския съюз. Консорциумът на партньорите по проект „ФЛАГ“ - от България, 
Румъния и Германия иска да въвлече млади хора от училища, университети, неформални 
сдружения и неправителствени организации в разговор за тези проблеми. Чрез дейностите по 
проекта гражданите придобиват разбиране за ЕС, за зрелостта на демокрацията и се 
идентифицират с Европа. 
Есетата на учениците и младите хора ще покажат степента на формиране на европейската 
идентичност, търсенията, въпросите и мечтите на младите европейци за настоящето и 
бъдещето на Европейския съюз. 
 
Станете част от нашия проект! 
Телефони: 0898515193 - Иванка Ватева, 0899139011 - Пенка Спасова 


