
 

 

Klaar voor een  
uitdaging? 
Stuur ons jouw audiovisuele collage! 
 

Verveelt het je om telkens thuis te moeten zitten, niet met vrienden af te kunnen spreken, geen 
nieuwe mensen te ontmoeten, niet te reizen of nieuwe activiteiten op te pakken? Wil jij jouw 
dagelijkse omgeving op een totaal andere manier herontdekken? Doe dan mee aan de TIES 
student challenge! 

Doel 
Maak een audiovisuele collage aan de hand van de aanwijzingen van één van de onderstaande opdrachten: 

1. Identiteitswandeling. Ga op reis door je buurt en observeer de plaatsen waar je elke dag langskomt of 
rondhangt. Maak foto's en geluidsopnames om ons te laten zien waar je je thuis voelt én wat juist 
vreemd en onbekend is voor jou. 

2. Dingen die migreren. Kies een voorwerp dat belangrijk is in je dagelijks leven en volg de reis ervan. 
Stel jezelf vragen zoals: Wie heeft het gemaakt? Wie gebruikte het voor jou? Waar komen de 
verschillende onderdelen vandaan? Maak foto's en geluidsopnames die je herinneren aan de oorsprong 
en de reis van dit voorwerp. 

Richtlijnen 
● De student challenge is voor alle scholieren tussen 12 en 16 jaar uit heel Europa. 
● Je kunt alleen of met een vriend(in) aan de student challenge deelnemen. 
● Jouw audiovisuele collage moet 3-5 foto's en 3-5 audio-opnames (max. 1 min per opname) bevatten die 

speciaal voor de student challenge zijn gemaakt. Voor elke foto moet er één audio-opname zijn. 
● Bij de inzending van de audiovisuele collage voeg je een aparte inleiding van 100-250 woorden toe, waarin 

je uitlegt in hoeverre jouw collage de opdracht heeft uitgevoerd. 

Prijs 
● De TIES jury zal twee winnaars per opdracht selecteren 
● Elke winnaar ontvangt: 

○ Bluetooth-oordopjes 
○ Publicatie van jouw collage op onze homepage 
○ Een kleine verrassing 

Deadline & Inzending 
● De student challenge sluit op 31 mei 2021, om 17.00 uur CEST (Amsterdamse tijd). 
● Je kan de link naar het inzendformulier hier vinden: www.teachingmigration.eu/challenge/?lang=nl 

Vragen? 
● Kijk voor meer informatie en voorbeelden op www.teachingmigration.eu/challenge/?lang=nl 
● Of neem direct contact met ons op: 

Facebook: www.fb.com/TeachingMigrationEU   Email: teaching.migration@gmail.com 

Win a pair
of Bluetooth

ear buds!
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