Европски дневник – одлука о награђеним радовима

ЕУ инфо центар је октобра 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 27. јануар 2017. године и на конкурс је пристигло 164
рада. Радове је оценио стручни жири, сачињен од новинара и других експерата. Након
спроведене селекције, стручни жири је утврдио листу награђених радова у све четири
категорије.
Награђени су следећи радови:
1. Литерарни или новинарски писани рад:





„ТЕХНовине“ – Техничка школа „Уб“, Уб
„Моја студентска прилика“ – Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“,
Ниш
„Одрећи се своје слободе значи одрећи се својства човека“ - Медицинска
школа, Чачак
„Мала земља великих спортиста – Како тренирају млади и шта их чека у
Европи“ – Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

2. Фото репортажа или фото-рад:





„Спасите нас од ГМО“ - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“,
Нови Сад
„Лица говоре“ - Политехничка школа, Суботица
„На лепом плавом Дунаву“ – Средња правно-економска школа, Нови
Београд
„City without home“ – Гимназија „Вук Караџић“, Бабушница

3. Видео форма (новинарске,
драматизације):


уметничке,

документаристичке,

игране

„We are the problem, We are the solution“ – Техничка школа, Деспотовац





„Стоп насиљу у школи и вези“ – Техничка школа „Раде Металац“,
Лесковац
„Уједињени у различитости“ - Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови
Сад
„Дневник Европе“ - Гимназија „Вук Караџић“, Бабушница

4. Мултимедијална категорија:





„O Romale, o chavale“ – Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“,
Бачка Паланка
„Дунав – благо Европе“ – Гимназија „Патријарх Павле“, Београд
„МгПутоказ“ – Математичка гимназија, Београд
„Европски дневник – Европа у мом крају и школи“ – Прехрамбено
угоститељска школа, Чачак

ЕУ инфо центар честита награђеним школама и захваљује се свима који су учествовали
на конкурсу.
Овај конкурс представља наставак претходних активности Делегације Европске уније у
Републици Србији у оквиру публикације Европски дневник и промоције медијске
писмености. Претходно су организована два конкурса – „Ако имаш шта да кажеш –
реци!“, и први пилот конкурс у оквиру Евроспког дневника.
Награђене радове на претходном конкурсу, нове електронске школске часописе, и
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, Бечеја, Крагујевца и Старе Пазове. На вебсајту ће ускоро бити објављени и
награђени радови у овом циклусу.

Београд, 17. март 2017. године

