V rámci projektu EKO-LOGIKA organizovaném Francouzským institutem v Praze,
Francouzským velvyslanectvím v České republice a ve spolupráci s BNP Paribas,
Vám Oddělení vzdělávací a jazykové spolupráce Francouzského institutu v Praze nabízí účast v soutěži

La jeunesse pour l’environnement
Žáci základních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií)
navrhnou superhrdinu – ochránce životního prostředí a přiřadí mu superschopnosti.
Studenti středních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií)
se promění v mladé reportéry v oblasti životního prostředí, provedou terénní šetření
a navrhnou možné řešení vybraného problému prostřednictvím reportáže
(na výběr mají mezi článkem, audio reportáží a video reportáží).
Za každou školu může být zaslán libovolný počet prací.

Soutěže se můžete zúčastnit až do 31. října 2019!

Autoři nejpovedenějších a nejoriginálnějších výtvorů budou spolu s vyučujícími pozváni na setkání
do Francouzského institutu v Praze dne 15. listopadu 2019, kde budou odměněni!
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Kategorie Základní škola
« Crée ton super-héros éco-responsable ! »

Vymysli a ztvárni svého superhrdinu – ochránce životního prostředí a planety Země, který radí, jak žít v
souladu s udržitelným rozvojem a jak žít "eco-friendly".
Navrhni svého hrdinu: vymysli postavičku, dej jí jméno a přiřaď jí minimálně tři superschopnosti. Nezapomeň
na superhrdinovský slogan či motto, samozřejmě ve francouzštině!

Jak na Vašeho superhrdinu – ochránce životního prostředí:
o
o
o
o
o

Účast jednotlivě či ve dvojicích
Tvoříš plakát (kresba, malba/koláž/fotomontáž) ve formátu A3 (420 x 297 mm)
Uspořádání plakátu: uprostřed postava superhrdiny se jménem a sloganem či mottem, kolem
minimálně tři superschopnosti – každá z nich bude krátce popsána a ilustrována (viz příklad plakátu)
Příklady témat: dům, škola, město, potrava, energie, doprava…
Nezapomeň na zadní stranu plakátu uvést jméno(a) a příjmení autora(ů)

Výtvory budou hodnoceny na základě následujících kritérií:
o
o
o
o
o

Reflexe založená na pozorování a vyhledávání informací
Originální a inovativní pohled
Rady superhrdiny musí být použitelné a realistické
Kvalita textu ve francouzském jazyce (všechen text musí být uveden ve francouzském jazyce)
Výtvarná stránka práce

Autoři tří nejpovedenějších výtvorů z každé kategorie budou odměněni.

Přines nám svůj výtvor na recepci IFP / zašli nám ho poštou
nejpozději 31. října 2019 (platí datum podacího razítka pošty) na adresu:
Jazyková a vzdělávací sekce,
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35, Praha 1, 110 00
Nezapomeň přiložit také vyplněný přihlašovací formulář.
Důležité:
Přihlášením se do soutěže účastníci souhlasí s použitím a zveřejněním jejich prací Francouzským institutem
v Praze a jeho partnery. Vyhrazujeme si právo uvést u prací křestní jméno, město, školu a třídu
autora/autorky.
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