Европски дневник – конкурс за средњошколске радове
Након успешно завршеног конкурса у претходној школској години у оквиру Европског
дневника, Делегација Европске уније у Републици Србији позива вас да се пријавите
на нови наградни конкурс за креативне и иновативне радове.
Теме конкурса су теме из Европског дневника, између осталог и: однос Србије и
Европске уније (ЕУ), даљи наставак образовања у ЕУ, предузетништво, права и
одговорности, одрживи развој, здравље и безбедност, савремени друштвени проблеми,
али и слободне теме на предлог самих ученика и ученица које би на неки начин биле
повезане са европском будућношћу Србије (нпр. шта је Европа у мом граду, шта бих
волео да Европа донесе у мој град, и сл.).


Учешће на конкурсу подразумева подношење:

1. Литерарних или новинарских писаних радова;
2. Фото репортажа или фото-радова;
3. Видео форме (новинарске, уметничке, документаристичке, игране драматизације);
4. Мултимедијалне форме.
***Један тим има прилику да конкурише са по једним радом у свакој категорији, али
може освојити награду само једном односно у једној категорији.


На конкурс могу да се пријаве тимови и то као:

1. Група ученика из исте средње школе, коју ученици могу да формирају са намером
учешћа у такмичењу, а да није на било који начин део неког формалног школског
удружења/секције;
2. Средња школа (као целина или њена литерарно-новинарска, фото и аудио-видео
секција).
*** Сваки тим је неопходно да чини минимум три особе. У случају освајања награде,
тим који има више од три члана, номинује троје представника за наградно путовање.
*** Школе које су награђиване у претходним конкурсима (Реци нам и Европски
дневник конкурс) немају право учешћа на овом конкурсу.



Награда:

У свакој категорији ће бити награђено по четири победничка тима. Победници ће имати
јединствену прилику да 9. маја 2017. године, на Дан Европе, крену на групно путовање
у више земаља Европске уније.
Наставници који су били ментори победничких тимова (један наставник по тиму) ће
такође путовати заједно са својим тимом.
Рок за достављање радова је 27. jануар 2017. до поноћи. Радови пристигли након
истека рока неће бити узети у разматрање.
За пријаву на конкурс, уз рад доставити и попуњен пријавни формулар, који је
доступан на сајту www.recinam.rs. Уколико тим подноси више радова, уз сваки рад мора
поднети и пријавни формулар. Радови се подносе искључиво електронским путем, на
имeјл адресу evropskidnevnik@euinfo.rs. Радови који су већег обима, односно не могу
бити послати мејлом, шаљу се путем сервиса Send Space или We Transfer.
Пристигле радове оцењиваће стручни жири, који ће чинити еминентни новинари,
сниматељи, фотографи, професори новинарства, професори драмских уметности и
професори српског језика. Резултати такмичења ће бити објављени до краја марта 2017.
године на сајтовима www.recinam.rs и www.euinfo.rs, а сви који су учествовали на
конкурсу ће бити обавештени путем имејла о исходу конкурса.
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 у оквиру пројекта „Европски дневник“
можете видети на сајту www.recinam.rs/skole. Школе партнери које су учествовале у
претходним активностима долазе из Београда, Сремских Карловаца, Параћина, Нове
Вароши, Смедеревске Паланке, Новог Сада, Чачка, Бечеја, Крагујевца и Старе Пазове.
Уколико имате неких питања, можете их послати имејлом на evropskidnevnik@euinfo.rs
или погледати да ли се неко од ваших питања заједно са одговорима налази у оквиру
Q&A странице на сајту www.recinam.rs.

