Tvorivá súťaž v pečení:
Vytvor a upeč “svoju” Európu!
Pokús sa vyjadriť svoje pocity k Európe účasťou v
súťaži
Fantázia bez obmedzení
Predveď nám svoju upečenú predstavu Európy. Tvoje upečené výrobky
môžu byť sladké alebo korenisté; farebné alebo zdobené semienkami či
špeciálnymi doplnkami…Či pracuješ samostatne alebo v skupine –
všetko je možné. Len použi nejaký druh jednoduchého cesta, buď
tvorivý a vytvaruj “svoju” Európu ako formu chleba.
Pracovný postup:
Použi dosku na pečenie ako podložku pre svoje cesto a vytvaruj
cesto podľa želania. Pošli prosím fotografiu svojho výrobku na
podložke, pomenuj ho a popíš svoj nápad (max. 200 slov); pošli na
adresu: info@ileu.net.

Práca na výrobku.

Hotové pre pečenie v rúre.
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Príklad pre
inšpiráciu

Príklad toho ako pracovať v rôznych dimenziách.

Termín doručenia je 15. apríl 2018.
Túto súťaž organizuje Inštitút pre virtuálne a prezenčné vzdelávanie
v oblasti vzdelávania dospelých na Univerzite v Ulme (ILEU) e.V .
Účasťou v súťaži účastníci dávajú ILEU e.V práva na zverejnenie
fotografií virtuálne online ako aj offline v iných formách
prezentovania. Taktiež poskytujú práva k zverejneniu fotografií seba
samých. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach.
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
A víťazom je….
Hlavnou cenou bude účasť pre jednu alebo dve osoby na
medzinárodnom stretnutí združenia Danube Networkers v Ulme v
dňoch 12.-15. júla 2018. Stretnutie je súčasťou 11. Medzinárodného
dunajského festivalu v Ulme/Neu Ulm. Pre potenciálnych víťazov z
regiónu Ulm je pripravená ekvivalentná cena, špeciálna cena pre
školské triedy ako aj materiálna odmena. Výhry nie je možné zameniť
za hotovosť.
Všetky víťazné fotografie budú vystavené na výstave v “Haus der
Begegnung” v Ulme a počas Medzinárodného dunajského festivalu v
Ulme/Neu-Ulm.
Ďalšie informácie a príklady:
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
Tešíme sa na Vašu účasť.
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Chlieb spája
Chlieb ako základná potravina má oveľa väčší význam.
Po mnoho storočí bol chlieb symbolom komunity a zdieľania
skoro v každej kultúre a regióne Európy. Keďže nás chlieb spája mnohými
spôsobmi nazvali sme náš projekt „Chlieb spája“. Výzva pre kampaň
„Vyjadri znak priateľstva“ a súťaž „Chlieb spája Európu – vytvor a upeč“
sú súčasťou projektu „Chlieb spája“.
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
Danube Networkers
V roku 2008 počas Medzinárodného dunajského festivalu v Ulme/Neu Ulm
bola založená vzdelávacia sieť “Danube Networkers”, Doteraz viac ako 100
občianskych organizácií z 12-tich krajín Dunajského regiónu sa zapojilo do
tejto siete. Občianske organizácie sa zameriavajú na vzdelávanie, kultúru,
sociálnu starostlivosť, prostredie, vzdelávanie v školách a ďalšie vzdelávanie.
Účastníci siete Danube Networkers realizovali niekoľko medzinárodných
Európskych projektov v podunajských krajinách. Vzájomnou spoluprácou táto
sieť podporila mierové spolunažívanie v Dunajskom regióne a v Európe.
Sieť si pripomína desiate výročie od jej založenia. V roku 2014 bola založená
asociácia Danube Networkers for Europe (DANET).
http://danube-networkers.eu

Kontakt

Zodpovedný

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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Chlieb spája Európu –
Vytvor a upeč “svoju”
Európu!
Súťaž v pečení
1. marec – 15. apríl 2018
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