Tekmovanje iz ustvarjalne peke:
Ustvarite in specite “svojo” Evropo
Poskušajte izraziti, kaj čutite glede Evrope. Pridružite se
tekmovanju.
Razprite krila domišljije
Pokažite, kako ste “zapekli” Evropo. Lahko bo sladka ali slana: lahko bo
barvita in okrašena s semeni ali kako drugače…Lahko delate sami ali v
skupini. Vse je mogoče! Uporabite preprosto testo, bodite ustvarjalni in
ustvarite “svojo” Evropo v obliki kruha.
Tako to gre
Vzemite preprost pladenj. Naj vam služi kot ozadje za testo.
Oblikujte ta del prospekta. Prosimo, pošljite fotografijo svoje
stvaritve na pladnju. Opište svojo zamisel (njaveč 200 besed) in
nam jo pošljite na info@ileu.net.

Delo poteka.

Hop v peč.
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Primer za
navdih.

Ein Beispiel, wie man in verschiedenen Dimensionen arbeiten kann.
Primer, kako uporabiti različne dimenzije.

Rok za oddajo je 15. April 2018.
Inštitut za spletno učenje in učenje iz oči v oči ter izobraževanje
odraslih pri Univerzi v Ulmu ( ILEU) e.V. si pridržuje pravico, da lahko
fotografije uporabi, kakor bo potrebno, na spletu ali brez dostopa do
interneta. http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
In zmagovalec/ka je…
Glavna nagrada bo pot ene do dveh oseb na mednarodno srečanje
Obdonavskih sosedov (Danube-Networkers) v Ulmu od 12. -15. julija
2018. To srečanje je umeščeno v 11. Mednarodni obdonavski festival v
Ulmu in Neu-Ulmu. Druga enakovredna nagrada bo podeljena
zmagovalcem iz ulmske regije, posebna nagrada bo šla v roke
razredov šolarjev. Podeljnih nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino.
Več informacij, več za navdih
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
Veselimo se vaših stvaritev!
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O “Kruh povezuje”
Kruh nikakor ni le osnovno živilo. Dolga stoletja je kruh simboliziral
skupnost in radodarnost, tako skoraj v sleherni kulturi in religiji Evrope.
Ker nas kruh povezuje na toliko različnih načinov, smo naš projekt
poimenovali “Kruh povezuje”. Kampanja “ Pošljite nam znak prijateljstva”
in tekmovanje “Kruh povezuje Evropo” – Ustvarjajte in specite” so del projekta
“Kruh povezuje”.
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
O Obdonavskih sosedih
V letu 2008 , v času Mednarodnega obdonavskega Festivala
Ulmu/ Neu-Ulmu je bila ustanovljena izobraževalna mreža Obdonavski sosedje
(Danube Networkers) Doslej je v mreži delovalo več kot 100 organizacij
civilne družbe iz 12-tih držav obdonavske regije, ki so
specializirane za izobraževanje, kulturo, socialne zadeve, okolje.
Sodelujejo ustanove terciarnega izobraževanja in šole. Obdonavski sosedje
(Danube Networkers) so izvedli večje število transnacionalnih evropskih
projektov vzdolž Donave. V sodelovanju si mreža prizadeva za mirno
enotnost v obdonavski regiji in Evropi.
Mreža letos praznuje deseto obletnico.
Leta 2014 je bilo ustanovjeno združenje Obdonavski sosedi za Evropo
(Danube-Networkers for Europe (DANET) e.V.
http://danube-networkers.eu
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Odgovorna oseba

ILEU e.V. & DANET e.V.
Schweinmarkt 6, D-89073 Ulm, Deutschland
+49 (0) 731 379 951 66
info@ileu.net
Carmen Stadelhofer,
Vorsitzende von ILEU e.V., DANET e.V.
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