
Yarışma European Partners'ın bir serisi olarak sunulmakta ve

bir Avrupa Birliği projesi olan Erasmus + tarafından fonlanıyor.

Ortaklar

En az 5 katılımcı kişi başı 500 € kazanacak ve ayrıca Avrupa’da

gerçekleşecek uluslararası çalıştaya davet edilecektir. Tüm

kazanan takımlar Avrupalı karar alıcılarla birlikte bu çalıştaya

katılacak ve ulaşım, konaklama, yeme-içme masrafları

karşılanacaktır. Etkinlik günü kazanan yarışmacıların

uygunluğuna göre belirlenecektir.

Kazananlar

Imagine Europe her yaştan ve ülkeden insanın davetli olduğu, katılımcıların 2050 Avrupa vizyonlarını 

kısa bir metin ve video çalışması ile ortaya koyacakları bir yarışma fikridir.

28 Şubat 2019

Katılım İçin Son Tarih

Kazananlar halk oylaması, jüri değerlendirmesi ve internet

oylamasıyla belirlenecektir. Internet oylaması %20, halk oylaması

ve jüri değerlendirmesi %40 öneme sahiptir.

Oylama

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


Hazırladığın metin ve videoyu bu

websiteye yükle 
www.imagineeurope.eu/participate

Eğer videona altyazı eklersen lütfen 1
altyazısız versiyonu da bize gönder.

En fazla 500 kelime olacak ve “2050
Avrupa Hayalim” temali bir metin hazırla

Başlamadan önce İpuçları&Öneriler

kısmına göz at.

Hazırlayacağın metin herhangi bir dilde
olabilir, ama eğer bu çalışma İngilizce
değilse videon için mutlaka İngilizce
altyazı hazırla ya da bize yardım için

danış!

Hazırlayacağın metin için bazı
kitaplardan yardım alabilirsin. Bu
konularla ilgili kitapları okuman fikrini
geliştirecektir. Bizim kütüphanemize göz
atabilir, bazı öneriler bularak daha
yaratıcı bir fikir üretebilirsin.
(Kitaplardan aldığın referanslar ya da alıntılar
çalışmanda mutlaka gösterilmeli. Kimin

söylediği ya da hangi alıntıları yaptığını
çalışmanın sonunda belirtmelisin.)

Nasıl Başvurabilirim?

2050 Avrupa hayalini kendi bulduğun
fikirle sunmanın yanısıra aşağıda
önerdiğimiz konuları da
değerlendirebilirsin;

▪ İnsanların etkileşimi

▪ İklim Değişikliği / Çevre Koruması

▪ Eğitim  

▪ Demokrasi

▪ Sağlık

▪ Göç

▪ Sosyal Politikalar

▪ Sanat

▪ Genetik Mühendisliği, vs.

İpuçları&Öneriler

Hazırladığımız konuşma metinleri

kısmına göz at: burada metnini daha
ikna edici yapacak bazı yardımları
bulabilirsin.

Filmi Hazırlamak: Lütfen çalışmanı
kaydederken insanların yüzlerini daha
yakın planlardan kaydet.

Çalışmada kamera önünde kendin
görünebilir ya da başka birinden senin
hazırladığın metni canlandırması için
yardım isteyebilirsin. Ayrıca bu metni ses
kaydı olarak kaydedip fotoğraflar ya
da illüstratörle hazırlayabilirsin.
Hazırlayacağın video en fazla 3 dakika
olmalıdır.

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


Bir sonraki adımda ne olacak? 

Internet oylaması 25 Mart 2019’a kadar
açık olacak. (Gerektiği takdirde
tarihlerde değişiklikler yapılabilir)

Jürimiz senin çalışmanı 2019 Mart
sonuna kadar değerlendirecek.

Çalışmaların finalistleri Avrupa
şehirlerinden birinde Nisan-Haziran 2019
tarihleri arasında bir araya gelecekler.

Kazananlar Haziran 2019’un sonuna
kadar açıklanacak ve 2019 Haziran
ayında çalıştay için Avrupa’da bir araya
gelecek.

Kazananlar için; çalışmanızı Avrupa’nın
karar alıcıları önünde sunma şansına
sahip olacaksınız ve fikirlerinizin
geliştirilip uygulanması şansına sahip
olacaksınız.

Amaçlar

Imagine Europe tüm yaştan insanları şu
konuda cesaretlendirmeyi amaçlıyor:

• Avrupa ve Tüm Dünya için önemli olan
konulara olası çözüm öneriler ortaya
atmak,

• Avrupa Birliği'nin geleceği
geliştirmesine katkıda bulunmak,

• Farklı fikirlerin güçlü bir şekilde
iletişimini ve etkileşimini sağlayarak
European Public Sphere’in katılımcı
sayısını arttırmak.

Imagine Europe’un ilerici hedefleri:

• European Public Sphere oluşumun
güçlenmesine katkı sağlamak;

• Vatandaşlar ve karar alıcılar
arasındaki bağlantıyı güçlendirmek;

• Katılımcıları önemli sosyal hareketler
açısından motive etmeye katkı
sağlamak, Avrupa ve Dünya için
bunun önemli olduğuna dikkat
çekmek;

• Genç nesillere hazırladıkları
çalışmaları pratiğe dökmek için şans
vermek ve yeteneklerini sunma şansı
yaratmak.

Lütfen şartlar ve koşullar sözleşmesi için
buraya göz atınız!

Şartlar&Koşullar

Lütfen bu adrese e-maillerinizi 

gönderin; hello@imagineeurope.eu

İletişim Bilgileri

50’den fazla dinamik kişiden oluşan bu
grup Avrupa’nın farklı yerlerinde
yarışmayı tanıtıp insanlara bilgi vererek
yarışmanın gelişmesine katkı
sağlayacaklar.

İzlemede kalın ve bizimle iletişime geçin;

Imagine Europe Elçileri

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



