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Socialna akademija razpisuje 

 

NATEČAJ 

 

z naslovom 

 

Moja evropska zgodba
1
 

 

 

Kakšna je vaša evropska zgodba? 

Kaj je Evropa prinesla vam ali vašemu okolju? 

Kakšni so vaši spomini na čas pred evropskim združevanjem in povezovanjem? 

 

 

Za vse generacije! 

 

V vse večji poplavi evroskepticizma se želimo na Socialni akademiji posvetiti zgodbam, ki 

jih je pisalo življenje v Evropi nekoč in jih piše še danes. 

 

Kaj je bilo včasih strah vzbujajoče, danes pa je mladim samoumevno? Kaj je združevanje in 

povezovanje Evrope prineslo meni osebno in mojemu okolju? Kaj se je spremenilo in kaj ostaja 

natanko tako, kot je bilo pred povezovanjem celotne Evrope? Kako mladi danes dojemajo Evropo 

in katere njene pridobitve s pridom uporabljajo? Zakaj nekatere stvari  kljub vsemu ostajajo iste, so 

del naših korenin in nas bogatijo; nas osebno, našo lokalno skupnost in naš narod? Delite z nami 

svojo zgodbo! Tako, ki je ni doživel nihče drug ali pa tako, ki je sorodna drugim evropskim 

državljanom, vendar jo znate ubesediti le vi na poseben način. 

Vabimo vas, da v sklopu natečaja »Moja evropska zgodba« zapišete vašo zgodbo pod tem 

naslovom! Dolga naj bo od 1.500 do 3.000 znakov, pošljite pa nam jo pod geslom »Moja evropska 

zgodba« najkasneje do 31. 1. 2014 do polnoči (0.00).  Datum je podaljšan! 

 

Pošiljanje je možno na dva načina: 

 po elektronski pošti na info@socialna-akademija.si ali 

 po navadni pošti na naslov Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 

Ljubljana. 

 

Ob prijavi navedite še naslednje vaše podatke:  

ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka in leto rojstva. 

 

                                                 
1
 Po podrobnejšem pregledu terminologije, smo ugotovili, da je pravilnejši izraz: krajši esej na določeno temo, kajti mi 

nismo mislili, da pri naši 'zgodbi' gre za stvar fikcije, temveč za osebno razmišljanje o realnem svetu. Datum popravka 

13.11. 
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Nagrada 

 

Nagrada za izbrano zgodbo je brezplačna udeležba na mednarodni konferenci v Turinu 

(Italija), kjer se bo vaša zgodba prepletala z drugimi izbranimi evropskimi zgodbami, s tematiko 

medgeneracijskega učenja in aktivnega evropskega državljanstva. Konferenca se bo odvijala v 

jeseni 2014. Najboljših 30 zgodb pa bo nagrajenih s povabilom  na srečanje s pogostitvijo spomladi 

leta 2014 (pred volitvami v evropski parlament) v Ljubljani. 

O izboru vas bomo obvestili v začetku januarja 2014. 

 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

Ekipa Socialne akademije 

 

 

 


