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Concursul este prezentat de o serie de parteneri europeni și

inițial a primit finanțare prin programul Erasmus+ al Uniunii

Europene.

Parteneri

Cel puțin 5 participanți vor câștiga, fiecare, 500 € și vor fi invitați la

un workshop internațional cu europeni ce au putere de decizie

(costurile de transport, cazarea fiind acoperite). Data workshop-

ului internațional va fi stabilită în funcție de disponibilitatea

câștigătorilor.

Câștigători

Imagine Europe este un concurs de idei care invită pe toată lumea, indiferent de vârstă sau naționalitate, 

să își prezinte viziunea asupra Europei în 2050 printr-un text scurt și un video.

28 Februarie 2019

Termen limită

Câștigătorii vor fi desemnați prin vot public, juriu și vot online.

Votul online va conta 20%, votul public va avea loc în diferite

orașe ale Europei și va conta 40%. Votul juriului va conta 40 %.

Vot

http://www.imagineeurope.eu/partners
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Trimite textul tău scris și înregistrat pe

www.imagineeurope.eu/participate

În caz că ai adăugat subtitrare, te
rugăm, să ne trimiți un video cu

subtitrare și unul fără!

Scrie un text de până la 500 de cuvinte

pe tema „Viziunea mea despre Europa
în 2050”

Aruncă o privire la secțiunea Tips &

Tricks înainte să începi!

Textul tău poate să fie în orice limbă. În

caz că nu este în engleză, te rugăm să

adaugi o subtitrare în videoclipul tău
sau să ne ceri ajutorul!

Poți decide să încluzi referințe din cărți

în textul tău. Citirea unei cărți legate de
subiectul tău o să te ajute în dezvoltarea

ideii!

Aruncă o privire în librărie pentru a

vedea câteva recomandări!

(Referințele sau citatele din cărți trebuie,

desigur, prezentate ca atare în textul tău –
trebuie să menționezi în text că citezi pe cineva

sau prezinți ideea cuiva.

Cum să participi?

Poți să ne prezinți fie o viziune generală

asupra viitorului nostru în 2050 sau poți
selecta un anumit domeniu pe care vrei

să îl analizezi mai în detaliu:

▪ Interacțiune umană

▪ Schimbări climatice / protecția mediului

▪ Educație

▪ Democrație

▪ Sănătate

▪ Migrare 

▪ Politici sociale 

▪ Inteligență artificială 

▪ Inginerie genetică, etc.

Tips & tricks

Aruncă o privire în secțiunea writing

pitches: aceste sugestii te pot ajuta să
creezi un text mult mai convingător!

Filmarea: te rugăm să folosești un

cadru apropiat atunci când filmezi o

persoană, pentru a obține cel mai bun
rezultat:

Înregistrează textul într-un format

video. Tu decizi dacă vrei să fii în fața
camerei sau poți întreba o altă

persoană dacă vrea să citească textul

tău. Poți să folosești și diverse imagini

video pentru a îți ilustra ideile.

Video-ul trebuie să fie de maxim 3
minute.

http://www.imagineeurope.eu/tips-tricks/
mailto:team@imagineeurope.eu?subject=Help%20with%20translation%20of%20my%20IE%20speech
http://www.imagineeurope.eu/library
www.imagineeurope.eu/writing-pitches
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
www.imagineeurope.eu/participate


Ce se va întâmpla după?

Votul online va începe pe 25 Martie 2019
(pot exista modificări în privința datelor)

Juriul va evalua înscrierile până la
sfârșitul lunii martie.

Finaliștii vor fi incluși în finalele ce vor

avea loc în diverse orașe europene

între aprilie și iunie 2019.

Câștigătorii vor fi anunțați la sfârșitul

luinii iunie 2019 și vor fi invitați la un

workshop internațional începând cu

iunie 2019.

În calitate de câștigător , vei fi invitat să

prezinți textul și videoul tău în fața

europenilor cu putere de decizie și vei

avea șansa de a dezbate ideile tale.

Obiective

Imagine Europe urmărește să

încurajeze persoanele de toate vârstele:

• să reflecte la posibilele soluții asupra

problemelor de interes major pentru

Europa și pentru comunitatea mondială;

• să contribuie la dezvoltarea viitoare a
Uniunii Europene;

• să-și comunice ideile în moduri

puternice pentru a inspira un număr

din ce în ce mai mare de oameni să se
implice în sfera publică europeană.

Imagine Europe urmărește în

continuare :

• să contribuie la consolidarea sferei
publice europene;

• să consolideze legătura dintre cetățeni

și structurile de luare a deciziilor;

• să motiveze participanții să-și

consolideze conștientizarea realizărilor

sociale importante făcute de

predecesorii lor și să se familiarizeze

cu literatura importantă a Europei și a

lumii;

• să ofere tinerilor oportunitatea de a își

exersa abilitățile de scriere, retorică și
de prezentare.

Te rugăm să te uiți aici la termenii și

condițiile concursului!

Termeni și condiții

Te rugăm să ne contactezi la 

hello@imagineeurope.eu

Contactează-ne 

Un grup dinamic, compus din peste 50

de tineri din diverse țări europene, ce
vor promova concursul în comunitățile

lor și vor depune eforturi pentru a

sprijini obiectivele.

Rămâi conectat și abonează-te la noi.

Ambasadorii Imagine Europe

http://www.imagineeurope.eu/terms-conditions
http://www.imagineeurope.eu/newsletter
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.facebook.com/imagineeurope.eu
https://twitter.com/imagineeurope
https://www.instagram.com/imagineeurope/
https://vimeo.com/imagineeurope
https://www.youtube.com/channel/UCUnXjhZotTcc9C6m-trVPCw

