Учебна работилница Европа

Регламент на конкурс за есе
В рамките на проект „Демокрация в криза? 30 години след обединението МОЯТА ЕВРОПА - оформяне демократично и солидарно бъдещето на Европа“
по програма „Европа за гражданите“, мярка „Европейска памет за миналото“
Сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен обявява
онлайн конкурс за есе на тема:

„Демокрация в криза? В моя град, в моята страна, в Европа“
Допустими участници: ученици, студенти и младежи, разделени в две възрастови групи:
- първа възрастова група: от 13 до 18 години;
- втора възрастова група: от 19 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 изпращайте в електронен вид на адрес: konkurs_proektedemo2@abv.bg.
Творбите трябва да бъдат подписани с трите имена на автора, с посочени населено място и
възраст, за ученици - училището и класа, или център/кръжок/клуб и имената на
ръководителя, за студенти - висшето училище, специалност, курс, населено място.
В съдържанието на имейла като „Тема“ да е посочено: „Конкурс за есе“, а като текст да
бъдат написани отново имената на участника, откъде е, телефон и имейл адрес за обратна
връзка.

Краен срок за изпращане: 16 април 2021 г.
Творбите ще се оценяват от тричленно жури.
Класираните на първите 3 места в двете възрастови групи ще получат награди - ваучери за
книги от книжарници „Сиела“. По преценка на журито може да бъдат връчени и
поощрителни награди.
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.
Победителите ще бъдат обявени и наградени на Публична подиумна дискусия през 2021 г.
Ако събитието се проведе онлайн, отличените в конкурса ще получат грамотите и наградите си
по пощата.

НАСОКИ
Проект „ДЕМО“ има за цел да обсъди ситуацията с демокрацията в Европа със съвременни
свидетели, с граждани, с представители на политиката чрез снимки, речи и дискусии. В България
старите структури на диктатура са все още живи и корупцията заплашва демокрацията; в Испания
сепаратизмът изгражда „нови стени“; в Тюрингия (Германия-Изток) една дясна популистка партия
обединява над ¼ от населението; в Западна Германия хората са скептични към обединението и
разширяването на ЕС на изток. Затова е още по-важно да се разговаря с гражданите за
настоящото положение на демокрацията и бъдещето на Европа и те да бъдат канени да
участват активно.
Младите граждани са поканени да пишат есета, в които да заявят личната си позиция, с
характерната за тях критичност и непримиримост. Гражданите придобиват разбиране за ЕС, за
демокрацията и се идентифицират с Европа, със своята страна, със своя град.
Резултатите от проекта „Демокрация в криза?“ ще бъдат положени/затворени в капсула подобно
на полагане на основен камък напр. във витрина на училищна или градска администрация. Тази
капсула ще бъде отворена след 10 години, за да се види какво е приложено от тези визии на
гражданите за „Моята Европа“.

Станете част от нашия проект!
За повече информация: https://lernwerkstatt-bg.eu/demokrise.php
Телефони за връзка: 0898515193 - Иванка Ватева, 0899139011 - Пенка Спасова

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само
личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на
информацията,съдържаща се в нея."

