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Imagine Europe – це конкурс ідей, що запрошує кожного (різного віку та національності) уявити та представити
своє бачення Європи в 2050 році у форматі короткого відео і тексту.
Партнери

Термін подачі матеріалів

Конкурс представлений рядом європейських партнерів та

До 28 лютого 2019 року

отримав початкову фінансову підтримку за програмою
Європейського Союзу Erasmus+.
Переможці

Голосування

Принаймні 5 учасників виграють по 500 € і будуть запрошені

Переможці будуть визначені голосуванням журі, а також

на міжнародний семінар з європейськими лідерами думок

публічним та онлайн-голосуванням. Онлайн-голосування –

(витрати на проїзд, розміщення та харчування оплачуються

20%, публічне голосування відбудеться в різних містах

організаторами конкурсу). Дати проведення семінару будуть

Європи та складе 40%, голосування журі – 40%.

узгоджені з переможцями.

Як взяти участь?

Поради та підказки

Напишіть текст до 500 слів на тему

Ви можете презентувати своє загальне

Загляньте в наш розділ письмових

“Моє бачення Європи в 2050 році”
Перед тим як розпочати, ознайомтесь з

бачення нашого майбутнього у 2050
році або вибрати конкретну область для

презентацій: ці підказки допоможуть
вам
зробити
виступ
більш

нашим розділом Поради та підказки.
Ваш текст може бути будь-якою мовою.

більш глибокого аналізу:
• Взаємодія людей

переконливим!

У тому випадку, якщо вибрана мова не
англійська,
будь
ласка,
зробіть

• Зміна
клімату
/
навколишнього середовища

субтитри
до
вашого
відео
зверніться до нас за допомогою!

• Освіта
• Демократія

Зробіть

вашу

презентацію

або

у

відеоформаті. Ви можете зачитати свій
текст перед камерою самостійно, або
попросити іншу людину це зробити.
Також ви можете записати текст і
використати його як озвучку для будьякого відеоряду, що ілюструє ваші ідеї.
Ваше відео повинно тривати макс. 3
хвилини.
Надішліть ваш текст і відео заповнивши
форму на сторінці
www.imagineeurope.eu/participate
У випадку, якщо ви додали субтитри до
свого відео, будь ласка, надішліть нам
дві версії: з субтитрами і без!

захист

середній план зйомки (кадр по груди),
щоб досягти кращого результату:

• Здоров‘я
• Міграція
• Соціальна політика
• Штучний інтелект
• Генна інженерія і т.д.
Ви

можете

включити

до

своєї

презентації посилання або цитати з
книг. Прочитання книги, пов'язаної з
обраною
розвинути

темою
ідеї
і

допоможе
посилити

Зйомка: будь ласка, використовуйте

вам
уяву.

Скористайтеся нашою бібліотекою, щоб
побачити деякі рекомендації!

(Посилання або цитати з книг повинні
бути обов'язково вказані у вашій
презентації – вам слід вказати, кого ви
цитуєте або ідею кого ви представляєте)

Що буде далі?

Цілі проекту

Представники Imagine Europe

Онлайн-голосування буде відкрито до

Imagine Europe прагне заохотити людей

Динамічна група, що складається з

25 березня 2019 року (дати можуть бути
змінені)

будь-якого віку:
•
подумати
про

шляхи

більш ніж 50-ти молодих людей у різних
європейських країнах буде сприяти

Наше журі оцінить ваші презентації до
кінця березня 2019 року.

вирішення важливих європейських та
світових проблем;

проведенню конкурсу в своїх громадах
та прагнути підтримувати його цілі.

Презентації фіналістів будуть винесені

•
сприяти
подальшому
Європейського Союзу;

Залишайтеся

на
фінальні
голосування,
які
проходитимуть в різних містах Європи у
період з квітня по червень 2019 року.
Переможці будуть оголошені до кінця
червня 2019 року і будуть запрошені на
міжнародний семінар
червня 2019 року).
В

якості

переможця

запрошені
на
європейськими

(починаючи

з

розвитку

• переконливо донести свої ідеї, щоб
заохотити більшу кількість людей в

ви

будете

якими ви зможете обговорити ваші ідеї.

Правила та умови
Будь ласка, ознайомтеся з правилами

з

нами

на

зв'язку

підписуйтесь на нашу розсилку:

активній
участі
в
європейському
громадському просторі.
Imagine Europe має на меті:
• сприяти зміцненню європейського
громадського простору;

презентацію
перед
лідерами думок, з

та умовами участі тут!

можливі

• зміцнити зв'язок між громадянами і
структурами, які приймають рішення;
• мотивувати учасників підвищувати
рівень
розуміння
важливих
соціальних
досягнень
своїх
попередників та знайомитися з
важливою європейською і світовою
літературою;
• дати молодим людям можливість
практикувати
свої
письмові,
ораторські та презентаційні навички.

Зв'яжіться з нами!
Будь ласка, зв'яжіться з нами за
адресою hello@imagineeurope.eu

і

