
#RainBowErasmusPlus

Neem deel aan de #RainBowErasmusPlus wedstrijd
En lever een actieve bijdrage om Europese waarden zoals fundamentele
rechten, respect, vrede en actief burgerschap te promoten.

Wie kan deelnemen?

Jongeren tussen 14 en 19 jaar die afkomstig zijn uit de partnerlanden van het project:
Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, Spanië, België en Italië.

Waar gaat de wedstrijd over?

RAINBOW partners van 6 EU landen dagen leerlingen uit om een krachtige boodschap te
ontwikkelen (met de hulp van hun leraren) die ze kunnen delen op sociale media. Deze
boodschap vormt de voedingsbodem voor een sterke EU campagne met als hoofddoel om
“op te komen tegen onverdraagzaamheid. RAINBOW zelf verwijst naar een gesubsidieerd
Europees project dat sociale inclusie en positieve waarden promoot binnen formele en
informele educaties en methodes op de middelbare school. Zowel leraren als leerlingen
kunnen deelnemen aan de activiteiten die verbonden zijn met dit project. De grootste output
van het project zal de creatie zijn van een campagne om mensen bewust te maken van
sociale en burgerlijke EU waarden en om hate speech, discriminatie en onverdraagzaamheid
tegen te gaan.

Waarvoor dagen we jullie uit? Creëer een creatieve tool:

DOEL:
Je ontwerpt een digitale tool voor de #RainBowErasmusPlus sociale media-campagne (bv.
poster, slogan, video, flash mob, design of a t-shirt etc.)
INHOUD:
De #RainBowErasmusPlus EU waardencampagne verwijst naar allerlei materialen om hun
volgende boodschap te brengen:

Kom op tegen onverdraagzaamheid door mensen bewust te maken over Europese
waarden en burgerzin, en om haatspraak en discriminatie tegen te gaan.
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Format:
De producten en tools moeten ingestuurd worden via de digitale weg. Ze moeten het logo
bevatten van RAINBOW, alsook van de EU Erasmus+ funding.
Om het logo na te vragen, mail naar michela.molta@afppatronatosv.org.
Nood aan inspiratie? Denk aan de volgende CANVA-templates: Instagram (square) of
Facebook/Twitter (horizontal). Maak een kopie vooraleer je deze templates verlaat!

Hoe moet je een tool insturen?

Je kunt je tool insturen via de volgende link op googleforms.

Gesuggereerde formats:
FOTO, BANNER OF VIDEO met een krachtige boodschap, citaat of slogan.
FILMPJE: duur is maximum 1 minuut, format is: MP4, MOV, WMV, FLV, WebM of AVI.
AFBEELDING: Digitaal format, Afmetingen tussen 30x40 and 50x70, Max 10 MB, .jpg
format, pdf, png, GIF, PDF, ppt, every other format must be exported in pdf
GELUIDSOPNAME: mp3, wav.

Tijdspad:
Deadline is 22 FEBRUARI 2022.
Eerste selectie (national): 16 MAART 2022.
Eindselectie: 16-18 MAART 2022 (TPM).

Selectieproces:
Het selectieproces zal gebeuren in twee verschillende fasen:

1) de project partners selecteren per land de drie beste producten.
2) Tijdens een internationale meeting zullen alle projectpartners 7 tools selecteren die

beantwoorden aan het criterium: “de beste combinatie om een coherente EU
campagne te creëren”, met minstens 1 tool per land.

Evaluatiecriteria:
De maximumscore is 12.
1= zwak, 2= ok, 3= goed, 4= uitstekend

De tools zullen beoordeeld worden volgens de volgende criteria:
● Krachtige boodschap: 1-4
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● Thematische invulling volgens de RAINBOW-topics: 1-4
● Originaliteit van het product (creativiteit, complexiteit van de digitale media, het

verhaal, etc.): 1-4

Prijs:
Vijf leerlingen en twee leraren uit elk projectpartnerland zullen worden geselecteerd om deel
te nemen aan het Europese waardenkamp (“European value contest”), dat van 3 tot 9 juli
2022 in Varna (Bulgarije) zal plaatsvinden.
Tijdens dit zomerkamp zullen de deelnemers in multiculturele groepen samenwerken, en met
hun geselecteerde tools zullen zij de campagne en de beweging voor Europese waarden
opbouwen en lanceren.
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