#RainBowErasmusPlus

Participa al Concurs #RainBowErasmusPlus
i ajuda a promoure els valors europeus sobre drets fonamentals, respecte,
pau i ciutadania activa.
Qui hi pot participar?
Joves de 14 a 19 anys dels països socis del projecte: Bulgària, França, Romania, Espanya,
Bèlgica i Itàlia.
En que consisteix el concurs?
Els socis de RAINBOW a 6 països de la UE demanen als joves (amb el suport dels seus
professors o educadors) que creïn continguts potents a les xarxes socials per crear junts una
forta campanya de la UE que ajudi a "Lluitar contra la intolerància" . RAINBOW és un projecte
finançat per la UE per promoure la inclusió social i els valors positius a través de la introducció
d'educació i mètodes no formals a l'educació escolar. Els estudiants i els professors són tant
beneficiaris com a protagonistes de les activitats del projecte. El resultat principal del projecte
serà la creació d'una campanya de sensibilització sobre els valors socials i cívics de la UE i la
lluita contra el discurs de l'odi i la discriminació.
Què has de fer tu o el teu equip? Crear un material, amb:
Objectiu: Dissenyar un material per a la campanya de xarxes socials #RainBowErasmusPlus
(és a dir, cartell, eslògan, vídeo, flash mob, disseny d'una samarreta, etc.)
Contingut: La campanya de valors de la UE #RainBowErasmusPlus inclourà material que doni
suport al seu missatge:
Lluitar contra la intolerància creant consciència sobre els valors europeus i la
ciutadania cívica i combatent el discurs d'odi i la discriminació.
Format: Els materials presentats al concurs han de ser digitals. Han de contenir el logotip del
projecte RAINBOW i el finançament Erasmus+ de la UE. Descàrrega aquí
https://bit.ly/3rKkBvh
Plantilles de Canva per inspirar-se: Instagram (quadrat) https://bit.ly/3rMsro8
o
Facebook/Twitter (horitzontal) https://bit.ly/3GSPHXM . Cal crear una copia abans d’editar!
Com presentar el teu material?
A través d’aquest formulari de Google per a propostes des de Espanya: https://bit.ly/3rHnmxn
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#RainBowErasmusPlus
Formats suggerits i consells:
Vídeo, foto o pancarta amb un missatge positiu o un eslògan de sensibilització, etc.
Vídeo: Màx. 1 minut de duració, format MP4, MOV, WMV, FLV, WebM o AVI
Imatge: Format digital, mida entre 30x40 y 50x70, màxim 10 MB, format .jpg, pdf, png, GIF,
PDF, ppt. Qualsevol altre format s’ha d’exportar a pdf.
Audio: mp3, wav
Calendari:
Data límit de presentació de material: 14 de març de 2022
Primera selecció nacional: Decisió local, a més trigar el 16 de març de 2022
Selecció final: Del 16 al 18 de març de 2022 (TPM)
Procés de selecció:
La selecció dels guanyadors tindrà lloc al març de 2022 en dues fases:
1ª - Els socis del projecte escolliran a cada país els 3 materials preferits entre els presentats.
(https://www.rainboweurope.eu/partners )
2ª - Durant la reunió transnacional dels socis de la UE es seleccionaran 7 materials seguint el
criteri de la "millor combinació per crear una campanya coherent a la UE", amb almenys un
material de cada país.
criteris d'avaluació:
La puntuació màxima que es pot assolir és de 12.
1 = feble / 2 = acceptable / 3 = bo / 4 = excel·lent
Les candidatures es puntuaran segons els criteris següents
● Missatge potent: 1-4
● Rellevància del contingut (per exemple, relacionat amb els temes del projecte): 1-4
● Qualitat de la producció (ex. Originalitat del contingut quant a la seva narrativa, ús de
mitjans, aparences, etc.) 1-4
Premi:
Cinc estudiants i dos professors de cada país soci del projecte seran seleccionats per assistir
al campament europeu de valors, previst a Varna (Bulgària) del 3 al 9 de juliol del 2022.
Durant aquest campament d'estiu, els participants treballaran en grups multiculturals i, a partir
de les set eines guanyadores seleccionades, construiran i llençaran la campanya i el moviment
dels valors europeus. A cada organització associada, el soci local triarà tres materials preferits
i els guanyadors rebran un premi.
Concurs promogut a Espanya per CEPS Projectes Socials
Si tens algun dubte contacta amb communication@asceps.org
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