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Határok nélkül a jövő generációjáért! Együtt – Értékesen – Energikusan

Versenyfelhívás – Iskolások számára
Verseny célja:
Fontos a nemzetközi kapcsolatokat minél több területen erősíteni: nemcsak hivatali szinten,
hanem a kultúra és a lakosság körében egyaránt.
Ez a program azt a célt szolgálja, hogy értéket és kapcsolatot teremtsünk határok nélkül.
Olyan lehetőségeket biztosítunk a fiatalabb generációnak, amelynek köszönhetően készségeiket
fejleszthetik, tudásukat gyarapíthatják és ismereteiket bővíthetik.
Mindezt úgy, hogy a projektnek köszönhetően barátságokat köthetnek és egy életre szóló
élményt kaphatnak.
Verseny felhívás:
Az online térben versenyt hirdetünk, amely a 2021-es év nyaráig tart. A projektben minden
hónapban egy-egy tematikának megfelelő feladatot kapnak a résztvevők, amelyre egy egyperces videó
elkészítésével lehet nevezni.
Verseny fordulóinak kihirdetése:
A havi tematikus feladatokat mindig egy héttel a kezdő időpont előtt meghirdetjük.
Ezek a résztvevő települések felületein lesznek elérhetők, valamint a projekt kapcsán hamarosan
elinduló honlapon is.
Verseny leírása:
Minden hónapban korosztályonként díjazzuk az első három legjobb pályamunkát. Az elkészült
alkotásokat egy közös youtube csatornára feltöltjük, valamint a közösségi médiák egyéb felületein,
valamint a honlapon is megosztjuk.
Három korcsoportban indítjuk el a versenyt:
I. csoport: 6-10 év,
II. csoport: 11-13 év,

III. csoport: 14-18 év.

A nevezéssel és videókkal szemben támasztott követelmények:
a verseny munkák csak egyénileg benyújthatók. Lehet segítséget igénybe venni, de egy
pályázathoz, egy nevet tudunk elfogadni.
a videók hossza nem lehet hosszabb egy percnél, valamint nem tartalmazhat beszédet
a nevezőnek meg kell adnia a nevét, iskoláját, a települését, életkorát és elérhetőséget (email cím,
telefonszám)
avi, mp4, mov, m2ts formátumban lehet megküldeni a videót
A versenyen résztvevők a településükön kijelölt projekt felelősnek kell határidőre megküldeni a
pályamunkákat.
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Zsűrizés, díjazás:
A havi pályázatokra beküldött munkákat minden település saját maga bírálja el a saját maga által
felállított zsűrivel.
Az első három helyezettet részesíti díjazásban korosztályonként, a havi díjakról minden település
saját maga gondoskodik.
A versenysorozat zárásaként a települések összesítik a havi díjazottakat korosztályonként oly
módon, hogy a havi nyertes 3 pontot, a második helyezett 2 pontot és a harmadik 1 pontot kap.
A sorozat végén korosztályonként a legtöbb pontot gyűjtött nevező lesz jogosult a nyáron
megrendezésre kerülő táborban való részvételre.
A tábor helyszínét a szervező országok közül minden alkalommal más-más ország biztosítja. Az
első helyszínt Fehéroroszország vagy Magyarország biztosítja majd.
Résztvevő települések:
- Fehéroroszország: Astravets
- Oroszország: Desnegorsk, Obninsk, Sosonovyj Bor
- Románia: Balavásár
- Szerbia: Ada
- Magyarország: Gerjen
A projekt tematikái:
Január: Hobbijaink (Leadható február végéig)
Február: Farsang (Leadható február végéig)
Március: Felfedezem szülőföldem
Április: Milyen okos az otthonom? / A településem térképén vagyok
Május: Modern élet és az elektromosság, atomenergetika

Kapcsolodó weboldal: https://withoutborder.net/2020/12/01/versenyfelhivas/
Youtube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UC-0wxK4y4tq3CWcclBW2yGw/videos
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