Makalenizi göndererek
New York ve Boston’a
ÜCRETSİZ seyahat ve
Birleşmiş Milletler’de
konuşma şansı kazanın.
Many Languages, One World® Makale Yarışması’na
katılarak fikirlerinizi bir Küresel Gençlik Forumu’nda
paylaşmak ve New York’taki Birleşmiş Milletler’de sunmak
için tüm masrafları karşılanacak bir seyahat kazanmak
üzere seçilebilirsiniz! Ayrıca davet edilen uluslararası
akademisyenlerle iletişim kurma ve Boston ile New York
şehirlerini gezme şansına da sahip olacaksınız.
Çok Dil, Tek Dünya Hakkında

Katılım Koşulları

ELS Educational Services, Inc. ve Birleşmiş Milletler Akademik
Etki (UNAI), Çok Dil, Tek Dünya’yı çok dilliliği ve Birleşmiş
Milletler’in altı resmi dilinin öğreniminin devamını teşvik
etmek ve dünya genelinden küresel düşünen genç
akademisyenlerin bir araya gelerek küresel sorunlar ile
girişimler üzerine diyalog kurmalarını sağlamak için oluşturdu.
ManyLanguagesOneWorld.org. adresinde geçen yılın
kazananlarıyla ilgili videoyu izleyebilirsiniz.

Üniversitede tam zamanlı lisans programına kayıtlı bir öğrenci
ve 16 Mart 2017 itibariyle en az 18 yaşında olmalısınız.
Katılmak için okumakta olduğunuz üniversitedeki bir fakülte
üyesi veya yetkili temsilci tarafından tavsiye edilmeniz
gerekmektedir. Tüm yarışma kuralları, uygunluk ve ayrıntılar
için ManyLanguagesOneWorld.org adresini ziyaret edin.

ELS ve UNAI, Çok Dil, Tek Dünya Küresel Gençlik Forumu’nun
sponsoru olmaktan ve Northeastern University’i Çok Dil, Tek
Dünya Küresel Gençlik Forumu’nun ev sahibi, Northeastern
University Küresel Gençlik Konferansı’nın sponsoru ve
organizatörü olarak görmekten mutluluk duyuyor. UNAI
hakkında daha fazla bilgi için https://academicimpact.un.org.
adresini ziyaret edin. Northeastern University hakkında daha
fazla bilgi için www.Northeastern.edu adresini ziyaret edin.

Katılım Kuralları
Makale 2.000 kelimeyi aşmamalı, küresel vatandaşlık ve kültürel
anlayışı inceleyerek çok dil becerisinin bunları nasıl geliştirdiğini ele
almaya yönelik olmalıdır. Makale, yarışmacının akademik, kültürel
ve ulusal bağlamını yansıtmalıdır. Makaleler, Birleşmiş Milletler’in
altı resmi dili olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça veya
İspanyolca dillerinden birinde yazılmalıdır, yarışmacının ana
dilinde (evde konuşulan dil/diller) ya da devam ettiği ilk veya orta
öğrenim okulunun eğitim dilinde (veya iki dilde eğitim veren okula
devam ediyorsa bu okulun eğitim dillerinden birinde) olmamalıdır.

#MLOW2017 ile
sosyal medyadaki
konuşmaya katılın.

MAKALE SON GÖNDERİM TARİHİ 16 MART 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 23.59’DUR (DOĞU STANDART SAATİ).
Tüm yarışma kuralları, uygunluk ve ayrıntılar için, ManyLanguagesOneWorld.org adresini ziyaret edin.
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