Европски дневник – одлука о награђеним радовима

ЕУ Инфо центар је 12. маја расписао конкурс за креативне и иновативне радове
ученика/ица средњих школа који се спроводи у оквиру пројекта „Европски дневник“.
Више о пројекту и конкурсу можете видети на сајту www.recinam.rs.
Рок за подношење радова је био 10. јун 2016. године и на конкурс је пристигло 22 рада.
Радове је оценио стручни жири, сачињен од новинара и других експерата. Након
спроведене селекције, стручни жири је утврдио листу награђених радова у све три
категорије, од чега је у категорији литерарних или новинарских писаних радова
наградио два рада услед великог број пристиглих изврсних радова, а у остале две
категорије по један рад.
Награђени су следећи радови:
1. Литерарни или новинарски писани рад – „Са Европом до остварења снова“,
чији су аутори ученици гимназије „Бранко Радичевић“ из Старе Пазове
и „Једнаке разлике“, чији су аутори ученици Угоститељско- туристичке школе
из Београда;
2. Фото репортажа или фото-рад – Зидне електронске новине „ЗЕН“, чији су
аутори ученици Железничке техничке школе из Београда;
3. Видео
форма
(новинарске,
уметничке,
документаристичке,
игране
драматизације) – „Finally over”, чији су аутори ученици Прве крагујевачке
гимназије из Крагујевца.
ЕУ Инфо центар честита награђеним школама и захваљује се свима који су учествовали
на конкурсу.
Овај пилот конкурс представља уједно и увод у нови циклус "Европског дневника",
који ће почети у септембру 2016, на почетку нове школске године и трајати до краја
полугодишта. Позивамо све школе које нису награђене у овом пилот циклусу да нас
прате од септембра и активно се укљиче у такмичење. Нови конкурс трајаће до
јануара 2017, под истим условима и са истим темама, а дванаест победничких тимова
(по 4 школе из сваке категорије) као награду добијају седмодневну екскурзију у
неколико земаља Европске уније, на коју се креће на Дан Европе, 9. маја 2017. године.
Овај конкурс представља наставак претходних активности Делегације Европске уније у
Републици Србији и Министарства културе и информисања Републике Србије који су
спровели пројекат у области медијске писмености „Ако имаш шта да кажеш-реци!“.

Циљ пројекта је био да се покрену или унапреде средњошколски часописи, веб
портали, фото и видео радови на теме у вези са ЕУ. Награђене радове на претходном
конкурсу, нове електронске школске часописе, унапређене веб сајтове школа можете
видети на вебсајту www.recinam.rs. Школе партнери које су учествовале у претходном
пројектном циклусу долазе из Београда, Сремских Карловаца, Параћина, Нове Вароши,
Смедеревске Паланке, Новог Сада, Чачка и Бечеја. На вебсајту ће ускоро бити
објављени и награђени радови у овом циклусу.

