Шест съвета за организиране на конкурс за плакат за мир по
време на COVID-19
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Повече от 30 години Lions по целия свят спонсорират Международния Lions конкурс за
плакат на Мира в училищата и младежки групи в своите общности. Тази
година, подготвяйки се за конкурса 2020-21 „ Мир чрез служба “, ние сме изправени
пред ново предизвикателство да бъде домакин на конкурса безопасно по време на
пандемията на коронавирус (COVID-19).
Лъвовете служат и се свързват безопасно чрез социално дистанциране, Zoom срещи,
социални медии и други и ние ви насърчаваме да продължите да сте в безопасност и
докато спонсорирате конкурса за плакат за мир.
Обмислете следните съвети:
•

Изпратете имейл или се обадете на ръководителите на вашите училища или
младежки групи, за да ги запознаете с условията, да ги поканите да се включат,
да потвърдят участието си в тазгодишния конкурс и да предложите Вашата
подкрепа.

•

Насърчете училищата, провеждащи електронно обучение, да участват, като
предоставят правила и инструкции за конкурса онлайн. След това учениците
могат да рисуват и завършат своите плакати у дома и да ги предадат на
отговорника от съответното училище или кръжок.

•

Посочете Вашето име, имейл адрес и телефонен номер на участващото училище
или младежка група за контакт и направете планове за събиране на плакатите от
тях за местното оценяване.

•

Следвайте местните указания за събиране и практикуване на социално
дистанциране, когато провеждате журирането (на клубно/градско и
национално/Дистрикт ниво).

•

Обмислете провеждане на оценяването онлайн. Снимайте получените рисунки
и ги публикувайте без имената на ученика (не забравяйте, че това е анонимно
преценяване) в онлайн фотогалерия като Flickr, Google Photos и др. Споделете
връзката с Вашите съдии и включете лист с оценки за номерираните снимки,
който да Ви върнат по имейл.

•

Отличете местните победители, като споделяте и публикувате техните
изображения на плакати в местните медии и ги публикувате в социалните
медии (Facebook, Instagram, Twitter и др.) с хаштаг #PeacePoster.

Как се адаптирате и обновявате начина, по който провеждате своя конкурс? Ще се
радваме да чуем от вас. Моля, публикувайте вашите снимки и истории в социалните
медии, като използвате хаштаг #PeacePoster или имейл Peaceposter@lionsclubs.org .
Започнете и закупете онлайн комплект за плакати на мира преди крайния срок от 1
октомври.
Освен това, посетете нашия уебсайт, за да научите за конкурса за есе за мир и да
изтеглите правилата и формуляра за участие в конкурса за есе за мир .
Благодарим ви, че продължавате да насърчавате мира и международното
разбирателство и подкрепяте младите хора в общността ви!
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