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Concurs de creativitate pentru elevii de liceu:

Ce ar trebui făcut pentru ca București să devină
o capitală europeană?

Este București o capitală europeană? Teoretic, da. Practic, fiecare dintre noi are propriul
răspuns la această întrebare. Provocarea pe care o lansăm este aceea de a oferi un răspuns în
orice mod considerați mai eficient.
Fiind un concurs de creativitate, nu dorim să vă limităm opțiunile. Puteți realiza un eseu,
o povestire, o poezie, dar și un scurt-metraj, una sau mai multe fotografii, un poster. Sarcina
voastră este de a observa problemele orașului și / sau de a propune soluții pentru rezolvarea lor.
Acest demers vă va ajuta să întelegeți mai bine comunitatea în care trăiți și să vă implicați în
afacerile care vă privesc în mod direct.
Dacă doriți să participați, puteți să o faceți individual sau în echipă, coordonați de un
profesor din liceul vostru. Trebuie să trimiteți materialele voastre pe adresa de mail
apcrc@mail.com până cel mai târziu pe data de 30 aprilie 2012. Mailul trebuie să conțină numele
voastre, liceul de proveniență și numele profesorului coordonator (dacă este cazul).
În luna mai, reprezentanții asociației, precum și cei ai instituțiilor partenere (Inspectoratul
Școlar al Municipiului București, alte organizații non-guvernamentale) vor selecta o serie de
materiale finaliste. Creatorii lor vor participa la întânlirea finală care va avea loc în cursul lunii
mai într-unul din liceele din București.
Premiile vor fi împărțite pe categorii: eseu / literatură, video, fotografie / artă grafică.
Fără a avea o valoare ridicată, premiile vor reprezenta o recunoaștere simbolică a faptului că vă
pasă de orașul în care trăiți și că doriți ca lucrurile să se schimbe în bine. Poate soluțiile propuse
astăzi de voi vor deveni realitățile de mâine.

