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Eseul pentru Pace

Reguli Concurs Internațional Lions Eseul pentru Pace
Cluburile Lions din întreaga lume sunt încurajate să sponsorizeze tinerii în Concursul
International Lions Eseul pentru Pace. În fiecare an în luna februarie, se lansează la nivel
internațional tema eseului pentru anul respectiv.
Tema eseului din acest an este Călătoria păcii.
Concursul se adresează elevilor cu deficiențe de vedere oferindu-le posibilitatea să-și
exprime sentimentele față de pace prin această formă generoasă de exprimare, eseul. Elevii
cu dizabilități de vedere care au vârsta de 11, 12 sau 13 ani la data de 15 Noiembrie 2018, sunt
eligibili să participe.
La nivel internațional va fi desemnat câștigătorul Marelui Premiu căruia i se va
decerna Diploma și un premiu de $ 5,000.
Ghid Concurs Internațional Lions Eseul pentru Pace
Fiecare eseu trebuie să fie înregistrat împreună cu formularul de participare1.
Transmiterea eseului fără formularul de participare va fi descalificat. Un elev poate participa
cu un singur eseu anual. Eseurile trebuie să fie elaborate de către elev, să nu fi fost publicate.
Plagiatul duce la descalificare și interzicerea participării elevului la orice alt concurs Lions.
Eseurile trebuie să fie de maxim 500 de cuvinte, să fie redactate în limba română și în limba
engleză (eseul în limba română pe o pagină iar traducerea în engleză pe altă pagină); lucrările
vor fi listate pe imprimantă alb/negru cu spațiu dublu între rânduri.
Atenție la redactare - încadrarea în pagină, alineat, aranjarea în pagină a eseului evaluarea/notarea va ține cont și de acest aspect.
Termene limită
7 noiembrie data limită pentru transmiterea lucrărilor pentru etapa națională,
prezentarea și jurizarea având loc în cadrul Convenției de toamnă.
15 noiembrie data limită pentru completarea formularului de înregistrare a
câștigătorului locului I la nivel național la Cabinetul Guvernatorului.
1 decembrie data poștei limită pentru transmiterea eseului câștigător al fazei naționale
la Public Relation Division of Lions Club Internațional
1 februarie va fi notificat câștigătorul marelui premiu internațional.
Pentru faza națională, eseurile vor fi prezentate în plic/folie cu datele concurentului și la
următoarele adrese de e.mail: kicsibarbut@yahoo.com; secretariat@lions-club.ro
Pentru faza internațională eseul va fi însoțit de formularul de participare, prezentarea
detaliată a situației sociale și dizabilității vizuale a căștigătorului etapei naționale.

1

Formularul de participare este necesar doar pentru eseul care obține locul I la etapa naționala (nota red.)
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Ghid funcționare proiect national “Eseul pentru Pace”
Organizarea etapelor regionale și naționale ale concursului “Eseul pentru Pace”.
Eseul pentru Pace este un proiect internațional Lions, inițiat în urmă cu 9 ani. Acest
Concurs este variantă a proiectului, Afișe pentru pace, dedicat tinerilor cu deficiențe de
vedere.
Menirea sa este să descopere și promoveze creativitatea, oferă posibilitatea tinerilor cu
vârsta între 11-13 ani să-și folosească imaginația pură, sinceră, încrezătoare. Copiilor li se
adresează această provocare pentru ca să se exprime printr-o formulă literară generoasă,
aproape de poveste și metafore, oferindu-se acest subiect inepuizabilul si generos, Pacea, în
toate formele și înțelesurile sale.
Implicați-vă ca membrii Lions și colaborați cu aspiranții lions, cu școlile locale, cu părinții
din comunitate, să identificați tineri interesați să participe la concurs. Cluburile Lions din
România pot sprijini inițiativele școlare și susține cercurile literare, în cadrul acestui program!
District 124 România, în mandatul 2019-2020 este la a IV-a ediție a acestui concurs.
Recomandăm cluburilor să desemneze un membru lions dedicat acestui proiect iar acesta la
rândul său să-și asigure sprijin din partea clubului Leo (acolo unde acesta exista).
Se vor atrage în program toate școlile cu care cluburile lions din District 124 România au
derulat sau derulează activități pentru categoria de vîrstă eligibilă, cu accent pe școlile speciale
pentru elevi cu dizabilități de vedere, Asociațiile de nevăzători.
Recomandări pentru munca de pregătire și selectare:







stabilirea membrului lions/leo din club responsabil cu acest proiect
stabilirea colaborării cu instituțiile școlare vizate - obținerea aprobărilor specifice
necesare
organizarea unor lecții deschise (în colaborare cu cadrul didactic) în care se prezintă
tema eseului lăsându-i pe copii să vorbească liber
înregistrarea întregii lecții/ore pentru analiza obiectivă și calificată a ideilor,
spontaneității și originalității
elaborarea eseului sub îndrumarea profesorului (fără imixtiunea acestuia în idee, text)
ajutând copilul/elevul cu bibliografie, să dezvolte subiectul
recomandăm cluburilor să introducă în agenda anuală a clubului ca finalizare a acestei
acțiuni o data din luna octombrie, această lună fiind dedicată la nivel internațional
acțiunilor ”Ziua Mondială dedicată vederii” și ”Ziua internațională a Bastonului Alb”,
organizând o festivitate dedicată participanților atât concurenții de la afișe pentru pace
cât și a eseurilor, invitând personalități artistice cunoscute și apreciate în comunitate
sau sponsori generoși care să acorde certificatele de participant, câștigător etc.
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președintele comisiei Eseul pentru Pace va pune la dispoziția cluburilor care au
sponsorizat tinerii cu deficiențe de vedere să participe la acest concurs, certificate și
diplome pentru premianți.
cluburile au oportunitatea prin intermediul acestui program să selecteze excelența în
rândul copiilor cu deficiențe de vedere să o susțină iar după terminarea concursului
menținând legătura să identifice din rândul lor tineri voluntari și/sau viitori membrii
Leo
constituiți un fond de premiere astfel încât toți copiii să fie recompensați pentru
creația lor și premiații pe cei mai buni în cadru festiv.

Notă: Se recomandă organizarea unei manifestări comune Afișe-Eseu pentru Pace din
următoarele considerente: se adresează aceleiași categorii de vârstă; au aceeași temă; sunt
concursuri artistice; sunt parte a aceluiași program internațional lions; aceeași perioadă de
derulare; se poate realiza un spectacol deosebit punând alături exprimarea sentimentelor
unor copii față de aceeași temă prin mijloace artistice deosebite; integrarea, comunicarea și
competiția copiilor talentați, de aceeași vârstă fără bariere; sunt mai ușor de realizat
împreună și eseul poate beneficia de popularitatea concursului de postere/afișe.
Pentru susținerea acțiunii (așa cum am precizat în etapa de selecție, în școli) propunem
ca orele să aibă loc în orele de limba română, orele de aptitudini sau în cadrul săptămânii
Școala altfel. Cadrele didactice sunt de obicei deschise și receptive atunci când elaborează
programul perioadei respective.
Întâlnirea cu membrii lions implicați, poate fi susținută la muzeu, teatru, în aer liber iar
recomandarea ar fi să fie prezent un actor/actriță, scriitor care să fie agreat de copii și să-i
capaciteze.
Câștigătorii de la etapele locale vor participa la etapa națională iar marele câștigător al
acesteia va participa la faza internațională.
În etapele locale cluburile sponsor vor premia eseurile conform deciziei fiecarui club.
Eseurile vor fi însoțite de prezentarea participanților - situația școlară, socială, deficiența
de vedere (*)
La etapa națională se vor acorda premii în bani pentru locurile I, II, III și pentru Marele
Câștigător!
Marele câștigător va participa la etapa internațională și trebuie să se încadreze în cerința
de bază a concursului (*) deficiența de vedere.
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