Europe @t School – EU Internet Award 2010

Vďaka iniciatíve našej partnerskej organizácie Europäische Bewegung Deutschland – Zentrum für Europäische
Bildung, Bonn, SRN a finančnej podpore Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federálneho ministerstva
zamestnanosti a sociálnych vecí SRN) vám v súvislosti s otvorením 57. ročníka EURÓPA V ŠKOLE ponúkame
možnosť zapojiť sa aj do internetovej súťaže Europe @t School – EU Internet Award 2010, ktorá je aj v tomto
roku aktuálna.
Súťaž je určená minimálne trom medzinárodným školským kolektívom vo veku od 9 rokov (na veľkosti kolektívu
nezáleží, individuálna participácia však nebude akceptovaná). Víťazné tímy získavajú finančné odmeny.
V tomto školskom roku je spolupráca v E@S EU IA viazaná na Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu. Rámcovou témou pre medzinárodnú spoluprácu bola zvolená téma:
„European Year for Combating Poverty and Social Exclusion“.
Podmienkou zapojenia sa do uvedenej formy súťaže je registrácia školy na internetovej adrese
www.eu-internet-award.de, kde nájdete podmienky, pravidlá a termíny spolupráce. Termín registrácie školy je
do 30. 11. 2009. Partnerov si môžete nájsť sami (napr. na základe predošlých dobrých skúseností) do 10. 12.
2009, resp. vám ho pomôžu nájsť v centrálnej databáze. Spoluprácu je možné zaradiť do programu Comenius a
využiť výhody, ktoré z neho pre školu plynú. Táto časť súťaže je koordinovaná priamo organizáciou Zentrum für
Europäische Bildung, Bonn, SRN.
Podrobnejšie informácie E@S EU IA sú zverejnené v anglickom jazyku na našej webovej stránke v dokumente
EU Internet Award 2010.
Želám Vám veľa tvorivých nápadov.
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