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ELS Educational Services, Inc., Birleşmiş Milletler Akademik Etki (United Nations Academic Impact) ile birlikte 2017 yılı için Many Languages, One
World® Öğrenci Makale Yarışması ve Küresel Gençlik Forumu’nun sponsorluğunun dördüncü yıl da süreceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyor. Bu
yıl Northeastern University, Çok Dil, Tek Dünya Küresel Gençlik Forumu’nun ev sahibi, Northeastern University Küresel Gençlik Konferansı’nın sponsoru
ve organizatörü olacak. Yarışmada, Küresel Gençlik Forumu’na katılma, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Salonunda ve ardından
Boston’daki Northeastern University Küresel Gençlik Konferansı’nda fikirlerini sunma şansı için yarışacak katılımcılar değerlendirilecek.
Çok Dil, Tek Dünya Öğrenci Makale Yarışması’nın ve Küresel Gençlik Forumu’nun amacı, çok dilliliği teşvik etmek ve Birleşmiş Milletler'in altı resmi dili
olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolcanın devamlı etkisini tanımaktır. Bu nedenle öğrencilerden makalelerini bu resmi altı dilden
birinde yazmaları isteniyor. Makale, 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. Makaleler, yarışmacının akademik, kültürel
ve ulusal bağlamını yansıtmalı, küresel vatandaşlık ve kültürel anlayışı inceleyerek çok dil becerisinin bunları nasıl geliştirdiğini ele almaya yönelik
olmalıdır. Yarışmayla ilgili tüm ayrıntılar, kurallar ve katılım kılavuzu için lütfen ManyLanguagesOneWorld.org adresini ziyaret edin.
Birleşmiş Milletler Akademik Etki Başkanı Ramu Damodaran, etkinliğe ilişkin olarak, “Son aylarda, Genel Kurulun kararları vasıtasıyla ve dünyanın
sürdürülebilir kalkınma hedefleri gereği, Birleşmiş Milletler, küresel vatandaşlık ilkesi; ulusal ve dilsel kimliğinden gurur duyan uluslararası birey ilkesi ve
dinleyip anlamak için çaba sarf etmeyi seçen kişilerle bunu paylaşmanın artırdığı gururu onayladı. Genç ve yenilikçi zihne sahip altmış öğrenciyi bu yıl da
aramızda görmekten gurur duyarız.” şeklinde konuştu.
Bu yılın yarışması için her dilden katılımcılar arasından 10 kazanan seçilecek ve toplam 60 kazanan olacak. ELS Educational Services, Inc., tüm
kazananları 15-26 Temmuz 2017'de tüm masrafları karşılanacak bir Boston ve New York seyahati ile ödüllendirecek. Öğrenciler, bir Küresel Gençlik
Forumu’na katılarak, görüşlerini New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde sunmak için hazırlanacak. Küresel Gençlik Forumu’nda öğrenciler
seçilen konuları ele alan eylem planları hazırlayacak. Bu uluslararası katılımcılar, davet edilen uluslararası öğrencilerle iletişim kurma ve Boston ile New
York şehirlerini gezme şansına da sahip olacak. Makale son gönderim tarihi 16 Mart 2017 Perşembe günü saat 23.59'dur (Doğu Standart Saati).
ELS Onursal Başkanı ve Çok Dil, Tek Dünya Kurucu Ortağı Mark W. Harris, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), çatışma veya
felaketler nedeniyle 65,3 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Bunların birçoğunun, kendilerine sığınma sunan ülkede eğitim
görmek ve çalışmak için yeni bir dil öğrenmesi gerekiyor. Küresel vatandaşlığın temel değerleri, diğer kültürlere hoşgörü ve saygı göstermeyi, barış
içinde bir arada yaşama taraftarı olmayı içeriyor. Bunlar, Çok Dil, Tek Dünya ve UNAI için de esas değerleri oluşturuyor. Bu değerler, 2017 Çok Dil, Tek
Dünya Küresel Makale Yarışması ve Gençlik Forumu’nun ana fikri olacak.” dedi.
Northeastern University Başkanı Aoun ise, “Küreselleşen dünyamızda, karşılıklı anlayışa hiç olmadığı kadar ihtiyaç var ve ifade, ilişki, yaratım için dil en
önemli aracımız olmayı sürdürüyor. Northeastern, küresel iletişimde yazı dilini savunan, her kültür ve milletten öğrenci arasında anlayışı yücelten bu
etkinliği desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
2017 yılında Çok Dil, Tek Dünya Yarışması’nın dördüncüsü gerçekleştirilecek. 2016 yılında yarışmanın ilk etabına 165 ülkeden 9.000'den fazla kişi katıldı.
36 ülkeden 54 üniversiteyi temsil eden 60 öğrenci, 3.600'den fazla makale arasından kazanan olarak seçildi. Kazananlar, University of Pennsylvania
(ABD), Xi`an International Studies University (Çin) ve Bologna University (İtalya) gibi prestijli uluslararası üniversitelerde öğrenim görüyor.

###

Daha fazla bilgi ve kılavuzlar için ManyLanguagesOneWorld.org adresini ziyaret edin.
Makale son gönderim tarihi 16 Mart 2017 Perşembe günü
saat 23.59'dur (Doğu Standart Saati).
#MLOW2017 ile sosyal medyada tartışmaya katılın.

ELS Educational Services, bugün itibariyle sayısı 1.200.000'ü aşan uluslararası öğrenciye İngilizce hazırlık ve üniversite
öğrenim becerileri aracılığıyla kişisel ve mesleki hedeflerine ulaşmaya yardımcı olma konusunda 55 yılı aşkın bir süredir
uzmanlık sunuyor. ELS, uluslararası öğrencilerin Avustralya, Kanada, Hindistan, Malezya ve Birleşik Devletler dahil
olmak üzere dünya genelinde yükseköğrenim kurumlarını tanımalarına ve bu kurumlara giriş hakkı kazanmalarına
yardımcı oluyor.

Birleşmiş Milletler Akademik Etki (United Nations Academic Impact), Kamusal İletişim Dairesinin (Department of Public
Information), Sosyal Yardım Bölümünün bir programıdır. Diploma ve eşdeğerlerini düzenleyen tüm yükseköğrenim
kurumlarına ve temel sorumlulukları araştırmanın yürütülmesiyle ilgili olan kuruluşlara açıktır. Temel referans çerçevesi şudur:



Tüm dünyadaki yükseköğrenim kurumlarını birbirleriyle ve Birleşmiş Milletler ile birlik olmasını sağlamak.
Bu kurumların kendilerini başta Binyıl Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi olmak üzere Birleşmiş Milletlerin
yetkisini destekleyen ana ilkelere adamaları için bir mekanizma sunmak.

Birleşmiş Milletler yetkisine ilişkin fikir ve öneriler için geçerli bir merci olarak hizmet etmek.

Bu yetkiye ilişkin programlar, projeler ve girişimlerle yüksek eğitim kurumlarının doğrudan katılımını teşvik etmek.
Daha fazla bilgi için https://academicimpact.un.org/ adresini ziyaret edin.

1898 yılında kurulmuş olan Northeastern, küresel sorumluluk geleneği üzerine inşa edilmiş,
eğitim ve araştırmaya farklı bir yaklaşım yaratan küresel ve deneyimsel bir araştırma
üniversitesidir.
Üniversite, dokuz yüksek okulda ve okullarda doktora dahil olmak üzere derecelere yönelik çok
sayıda lisans ve lisansüstü programların yanı sıra Charlotte, North Carolina, Seattle, Silicon
Valley ile Toronto’daki lisans kampüslerinde yüksek lisans dereceleri sunar. Northeastern, U.S.
News & World Report haber dergisinin 2017’inci sayısındaki Ulusal Üniversiteler kategorisinde
39. sırada yer almıştır.
Daha fazla bilgi için northeastern.edu adresini ziyaret edin.

