Национален конкурс за есе „Моето приключение в Европа с
Европас“

В периода от 01.04.2019 г. до 01.07.2019 г., Център за развитие на човешките ресурси и
Европас Център България организират конкурс за есе на тема: „ Моето приключение в
Европа с Европас “ насочен към две възрастови категории:
-

Ученици от 7-ми до 9-ти клас;

-

Ученици от 10 до 12 клас.

Инициативата е част от дългосрочната ни стратегия за работа с ученици и техните
преподаватели от гимназиален курс, която цели да провокира по-задълбочен интерес у
младите хора към пътувания в Европа с цел обучение и практика, както и използването на
документите Европас.
КОНЦЕПЦИЯ НА КОНКУРСА
„Моето приключение в Европа с Европас“ е тема на есе, по която учениците
могат да пишат в екип или самостоятелно, като в творбите им следва да има елемент
свързан

с

Европас

(за

повече

информация

за

дейността

Европас

виж:

https://europass.cedefop.europa.eu/. Идеята е чрез силата на българското слово и така
зададената тема, учениците да се концентрират върху ползите от пътуванията в Европа с
цел обучение/практика, както и да се замислят какви ползи биха имали от това при
бъдещото им реализиране на пазара на труда. Нашата цел е да провокираме у Вас
използването на Европас, в различни житейски ситуации свързани с Вашето обучение. В
тази връзка, този конкурс, дава възможност на Вас младите хора да опишете своя опит в
рамките на проведена европейска мобилност/практика/пътуване, която е свързана с
Europass.
Не сте пътували в Европа? Не се притеснявайте да ни опишете как си представяте
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Условия за участие в конкурса
Право на участие имат всички деца на възраст от 13 до 19 г. в две категории ученици:
-

Ученици от 7-ми до 9-ти клас;

-

Ученици от 10 до 12 клас.
Учениците могат да работят както самостоятелно, така и в екипи, но един човек

има право да участва само веднъж (или самостоятелно, или като част от екип). Няма
ограничение в броя на участниците в един екип или в броя на участниците от дадено
училище. Творбата, която трябва да изготвят следва да бъде под формата на есе, на тема –
„Моето приключение в Европа с Европас“.
Участникът/Екип от участници следва да:
-

Разработи теза, свързана с темата на есето;

-

Аргументира адекватно и убедително своята теза;

-

Да изгради логическа свързаност на всяко ниво на текста: увод – изложение –
заключение;

-

Да включи в своята разработка елемент свързан с Европас (за повече информация за
дейността Европас виж: https://europass.cedefop.europa.eu/);

-

Езиков речник и умение да бъде използван;

-

Правопис и пунктуация;

-

Обемът на есето трябва да е до 3 600 знака - две стандартни машинописни
страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12;

-

Всички творби трябва да са авторски.

-

Участниците в конкурса следва да предоставят попълнени и подписани следните
декларации:

 Декларация за авторство (изтегли от тук)
 Декларация от родител (ако е приложимо), (изтегли от тук);
 Декларация за съгласие-поверителност, (изтегли от тук);
NB!
На уастници ненавършили пълнолетие, родител или настойник трябва да подпише,
горе посочените декларации.
-

Творбите могат да бъдат изпращани от автора, родител/настойник или учител;
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-

Всяка творба трябва да е попълнена на зададения от Европас център България
формуляр за кандидатстване (изтегли от тук), придружен от името на автора,
дата на раждане, училище, адрес и телефон за връзка;

-

Всички кандидатури и съпътстващите ги документи, трябва да бъдат изпратени
чрез e-mail на следния електронен адрес: europass_konkurs@hrdc.bg и на хартия на
адрес: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет.3;

-

Есетата следва да бъдат изпратени в срок до 01 юли 2019г., заедно с попълнен
формуляр за участие и съпътстващите го декларации.

В темата /subject/ на имейла да пише: „Конкурс за есе „Моето
приключение в Европа с Европас ”, а като текст в имейла да бъдат
написани отново трите

имена на участника, телефон и имейл за

връзка.
Кандидатури, неотговарящи на горепосочените условия, нямат да бъдат разглеждани!

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕСЕТО:

-

Разработка на теза, свързана с темата на есето- 30т.

-

Аргументира адекватно и убедително своята теза- 25т.

-

Логическа свързаност на всяко ниво на текста- 25т.

-

Езикова компетентност- 20т.

Срок за обявяване на резултатите: До 27 септември 2019 г.
ОЦЕНЯВАНЕ:
-

Оценяването се осъществява от жури компетентно в областта.

-

Награден фонд- в двете обявени категории:
І-ва награда – Лаптоп
ІІ-ра награда – Смарт телефон
ІІІ-та награда – Четец за книги
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И в допълнение малко повече за Есето като жанр:
Есето е вид аргументативно съчинение. Предполага оригинално поднасяне в свободно прозаично изложение
на авторова идея, оценка или преживяване, свързани с актуален и обществено значим проблем. Есето
съдържа лични авторови разсъждения и умозаключения по поставения проблем (тема), изложени в сбита
и оригинална форма.
Есето се отличава с ясно и еднозначно формулирана авторова теза по зададената тема. Тезата
представлява точно и ясно изразено твърдение, което трябва да бъде целенасочено и задълбочено
аргументирана. Авторът решава какъв тип аргументация на тезата да представи: рационална,
емоционална или съчетание на двете, както и в каква логическа или асоциативна рамка да структурира
аргументите си.
Есето е граничен жанр между научния, публицистичния и художествения стил, свободно интегриращ
техните стилистични средства. Целта на есето е да изясни чрез въздействащ език гледната точка на
автора по поставения проблем. Авторът постига тази цел чрез избор и употреба на съответни стилови и
езикови средства за художествено въздействие, употреба на символи и символни интерпретации,
неочаквани мисловни обрати, иновативни форми и др. В подкрепа на тезата може да се използва научна
аргументация - статистически данни, резултати от научни изследвания, рационални доказателства и др.
Допустимо е и позоваването на личен опит, емоционална съпричастност, мнения на авторитети,
конкретни примери и др. Всичко това следва да бъде интегрирано в избрана от автора композиционна
структура. Най-често структурата на есето се състои от следните три композиционни елемента: увод,
изложение и заключение, поставени в смислово и логично единство.

Екипът на Европас център България пожелава успех на всички
кандидати! ! !
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