Българска асоциация за
качествени езикови услуги

Национален конкурс за кратко есе на английски език на тема:

“THE GIFT OF GIVING”
Организатори: Българската Асоциация за Качествени Езикови Услуги „ОПТИМА“ в
партньорство с Британски съвет.
• В конкурса могат да участват ученици от цялата страна. Участниците ще бъдат
разделени в 2 възрастови групи:
Първа възрастова група: 9-12 години
Втора възрастова група: 13-15 години
• Описание на конкурса:
Конкурсът се провежда на английски език. Необходимо е да напишете кратък текст
до 50 думи (Първа възрастова група) и до 100 думи (Втора възрастова група) и
да го илюстрирате със своя рисунка, фотография или изображение от интернет.
Задължително трябва да отбележите източника на илюстрацията (напр. собствен
архив; фото: име; фото: интернет адрес). Темата на конкурса е човешката
склонност да правим добро, да даваме от себе си за другите около нас. Вие
направихте ли добро, като помогнахте на някого, или сътворихте ли нещо полезно
за себе си и другите? Видяхте ли, чухте ли, прочетохте ли за други да правят
добри дела? Споделете примери и случки на отдаване, на извършена добрина, от
вас, от други млади хора, от лекари, учители, журналисти и други, чрез което във
важен момент е оказана помощ на тези, които имат нужда от нея.
• Вашите творби ще бъдат оценени от компетентно жури с председател доц.
Д-р Галя Матева. Ще се разглежда и оценява тяхното цялостно въздействие:
извършеното дело, добрина, езиковия изказ и художествено оформление.
Кратките есета ще бъдат събрани и публикувани в малка електронна книжка,
която ще се разпространи в училищата в България и тя ще може да се използва
в часовете по английски език. Тази книжка ще бъде изпратена и на училищата от
партньорските асоциации на Оптима в Гърция, Унгария, Хърватия и Румъния.
• Класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място от двете възрастови групи ще получат
грамоти и предметни награди. Те ще бъдат връчени официално на тържественото
честване на 20 годишнината от създаването на ОПТИМА през 2021г. Творбите си
изпращайте на имейл или по пощата на следните адреси: optima.bg.org@gmail.
com или София 1606, бул. Македония 18, Британско-Български Информационен и
Езиков Център.
• Крайният срок за изпращане на творбите е 15.01.2021г.
Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата и сайта на ОПТИМА до
15.02.2021г.
Не забравяйте да напишете своето:
име, възраст, училище и адрес в края на разказчето си.
Вярваме, че има какво да споделите.
Управителен съвет на ОПТИМА

