Участвайте в конкурса „Нека публикуваме нашите пейзажи на TALKSCAPES “ !
Според основния тон на TALKSCAPES проектът се фокусира върху европейските пейзажи като
"ежедневни гледки" на местните общности и в този смисъл, социално-културно посредничество,
интеграция и идентичност.
Проектът представлява възможност да се ангажира както цялата ни образователна общност,
така и всеки гражданин в идентифицирането на пейзажи, интересни местности, в които всеки
живее, и / или където е живял в миналото. Всичко това трябва да се направи чрез пощенски
картички, което означава само аналогични . Класическите хартиени и илюстрирани картички, а
не цифрови, представляващи градски и неградски пейзажи, могат да бъдат изпратени или
донесени от всички заинтересовани лица.
Желаещите да ни подкрепят в събирането на този специален вид европейски пейзажи, могат да
ангажират родители, роднини и приятели, като ги включат в идентифицирането на много
значими пейзажи на съответни местности
Всички, които ще участват в нашия конкурс „ Нека публикуваме нашите пейзажи на
TALKSCAPES “ , да посочат на гърба на всяка пощенска картичка следните данни:
- Представено място, регион, европейска държава
- Официално наименование на представеното населено място както на национален език, така и
на един или повече официални езици на Европейския съюз.
- Кратко описание на пейзажа, представен в пощенската карта, подчертаващ неговите найзначими характерни елементи.
Всички събрани пощенски картички ще бъдат каталогизирани и дигитализирани от работната
група на проекта TALKSCAPES и представените чрез тях пейзажи ще бъдат картографирани в
уеб публичната платформа на проекта TALKSCAPES.
Най-красивите пощенски картички ще бъдат публикувани ежеседмично в уеб платформата.
Нещо повече, всички пощенски картички ще представляват архив от фундаментални части от
нарастваща европейска мозайка от пейзажи, върху които ще бъде прилаган и ъгълът ERASMUS
+ във всяко едно от 5-те училища-партньори през целия период на реализация на проекта.
И така, какво чакате?
Участвайте в конкурса и изпратете имейл на нашия училищен адрес : pgii1970@abv.bg

