Учебна работилница Европа

Конкурс за есе, стихотворение и фотоколаж
В рамките на проект „ЕВРОПА - Единство, човешко достойнство и солидарност просто една мечта? (EДИНСТВО)“
по програма „Европа за гражданите“
Сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен обявява конкурс
за ученици, студенти и младежи на тема:

„EДИНСТВО в многообразието на ЕВРОПА“
Допустими участници: ученици от 5 до 12 клас, студенти и младежи на възраст до 29 години.
Конкурсът ще се проведе в две категории:
• За стихотворение и фотоколаж - за ученици от 5 до 8 клас.
Всеки участник може да представи по една творба от двата вида. При колажите се допуска
участие в екип от двама, максимум трима души.
• За есе – за 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:
За стихотворенията няма ограничения.
За фотоколажите: максимален размер 70х70 см. Да са върху кадастрон, без рамка. Може да са
изработени освен със снимки, с изрезки от вестници, списания или брошури
За есетата:
- 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.
Стихотворенията и есетата трябва да бъдат представени в електронен вид на адрес:
konkurs_proektedinstvo@abv.bg
Фотоколажите можете да донесете на място или да изпратите по пощата до офиса на сдружение
„Учебна работилница Европа“: Плевен 5800, ул. „Александър Стамболийски“ №1, офис 302.
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/стихотворение“, а
като текст да бъдат написани отново имената на участника, откъде е, телефон и имейл
адрес за обратна връзка.
Краен срок за изпращане: 31 март 2021 г.
Творбите ще се оценяват от тричленно жури.
Класираните на първите 3 места в съответните категории и възрастови групи ще получат
награди - ваучери за книги от книжарници „Сиела“.
Класираните на първо място стихотворения и есета ще бъдат публикувани в интернет страницата
на сдружение „Учебна работилница Европа“ - http://lernwerkstatt-bg.eu/ и в сайта на проекта:
www.europe-unity.eu
Победителите ще бъдат обявени и наградени на Дискусионен семинар „ЕВРОПА в
многообразието - срещу популизма и антисемитизма в нашия град, в нашата държава и в
Европа“. Ако семинарът се проведе онлайн, отличените в конкурса ще получат грамотите и
наградите си по пощата.
НАСОКИ
Проект „ЕДИНСТВО“ свързва днес, след 30 години обединение и демократични промени в
Източна Европа поколения и граждани от различни държави, с различен социален и обществен
произход.
Европа и нейните ценности са богатство: човешко достойнство, свобода и солидарност. Те бяха
спечелени с много смелост и ангажираност. Въпросът е как да ги съхраним и запазим единството?
В момента тези ценности са застрашени от популизъм, национализъм и расизъм.
Ценностите на „ЕДИНСТВО“ с цялостното многообразие, човешко достойнство и солидарност
най-добре могат да бъдат изразени в есетата и стиховете на младите европейци.
Есетата, стиховете и фотоколажите на учениците и младите хора от България ще покажат личната
им представа за „EДИНСТВОТО в многообразието на ЕВРОПА“, търсенията, въпросите и
мечтите им за настоящето и бъдещето на Европейския съюз.
Така ЕДИНСТВОТО става емоционално осезаемо и видимо.

Станете част от нашия проект!
За повече информация: https://lernwerkstatt-bg.eu/unity.php и https://www.europe-unity.eu
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."

