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Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi 

Ekselansları Mehmet SAMSAR 

 

Sayın Mehmet Samsar! 

 

Yenilikçi Eğitim ve Geliştirme Akademisi, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon 

Konseyi Bilim, Eğitim ve Kültür Komitesi desteğiyle ülkenizin vatandaşlarını “Dünyaya 

yurdunu anlat” Uluslararası Yarışmasına katılmaya davet eder. 

 

“Dünyaya yurdunu anlat” yarışması, her yıl düzenlenen ve çocuk ile yetişkinlerin 

yaratıcılığını geliştirmeyi, nesiller arası iletişimin kurulmasını amaçlayan bir yarışmadır. Bu 

milletlerarası proje, uluslararası dostluk bağlarının kurulması, sosyoekonomik ve eğitim 

açılarından önemlidir. 

 

Yarışma amaçları: 

• Vatanseverlik yetiştirmek; 

• Kendi ülkesinin ve ailesinin tarihine duyulan ilgiyi arttırmak; 

• Çocuk ve gençler arasında uyum içinde milletler arası ilişkileri kurmak; 

• Yurtdışında yaşayan yurttaşlarda geleneksel kültürü desteklemek ve korumak; 

• Çeşitli ülkelerin tarihi, kültürü ve yaşam gelenekleri hakkında bilgi edinmek; 

• Çeşitli ülkelerde yaşayan genç nesil temsilcileri arasında dostluk ilişkilerinin 

geliştirilmesi için şartları oluşturmaktır. 

 

Yarışma iki dalda yapılmaktadır: 

 

1. “Bize yurdunu anlat” video tanıtımı. Yarışma katılımcısı video veya çizgi filmi 

vasıtasıyla kendi yurdu hakkında seçtiği olumlu anı veya vatanına karşı duyduğu 

hislerini ve tutumunu anlatır. 

2. “Bize yurdunu anlat” metin şeklinde tanıtım. Yarışma katılımcısı elektronik ortamda 

hazırlanan bir sayfa (metin) vasıtasıyla kendi yurdu hakkında seçtiği olumlu anı veya 

vatanına karşı duyduğu hislerini ve tutumunu anlatır. 

 

Tanıtımlar İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olarak Rusça altyazısıyla (video için)/ sayfanın 

Rusçasıyla (metin şeklindeki tanıtım için) birlikte sunulmalıdır. 

 

Yarışma uzaktan yapılacaktır. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2020. 

 

Yarışma detayları Ek 1 ve Ek 2’de yer alan Yarışma Kurallarında mevcuttur.  
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Ekselansları Sayın Mehmet Samsar! Ülkenizde yaşayan çocukların ve yetişkinlerin 

yarışmaya katılacaklarından memnuniyet duyacağız. Bizim için bu büyük bir şeref olacak. 

Ülkelerimizin yeni nesilleri arasında dostluk bağlarını geliştirmek ve pekiştirmek için hep 

birlikte şartları oluşturabileceğimizden eminiz! 

 

Ek: 

1. Ek 1. Yarışma Kuralları (3 sayfa, Rusça) 

2. Ek 2. Yarışma Kuralları (4 sayfa, İngilizce) 

 

 

 

Saygılarımla, 

 

 

Yenilikçi Eğitim ve Geliştirme Akademisi Rektörü   O.V.Rubtsova 

 

 

Düzenleyen: Varvara Kiselevskaya 

Tellusaboutyourcountry@gmail.com 

+7 985 751 83 73 
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