конкурс есе на суспільнополітичну тематику
Дорогі гімназисти,
випускники гімназії, у співпраці з адміністрацією, мають
честь
запропонувати
Вам
узяти
участь
у
конкурсі есе на тему:

«Чи потрібно захищати державу від інтернету?»
Інтернет все більше перетворюється із інформаційного і
культурного явища на феномен соціально-економічний. Він
збільшує конкуренцію і глобалізує продажі товарів і
послуг, але це водночас для багатьох веде до втрати
заробітку. Якби це залежало від Вас, Ви б дозволили
інтернету вільно впливати на українське суспільство,
якось намагалися обмежити його вплив, або, можливо, вжили
конкретних заходів для зменшення негативних наслідків без
шкоди для позитивних?
Наприклад, для роздумів:
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Main_Street_Fairness
- Зверніть увагу на політичні баталії, що краще: прирівняти за
оподаткуванням інтернет-магазин до місцевих, або навпаки,
зменшити чи взагалі відмінити місцеве оподаткування торгівлі?
Для того щоб узяти участь, Вам необхідно написати есе на вказану тему, у
друкованій формі, обсягом не більше 6 сторінок (розмір шрифту не менше 10
із дотриманням стандартних розмірі полів) і не пізніше 07.04.2017
подати його у 2-х (двох) примірниках адміністрації гімназії.
Для дотримання об’єктивності оцінювання Ваших робіт, у жодному місці на
аркушах не вказуйте ім’я, прізвище чи будь-який інший ідентифікатор.
Робота із вказаним іменем чи прізвищем не буде оцінювана. Прийнявши Вашу
роботу, адміністрація гімназії надпише на обох копіях довільно вибраний
цифровий код, і одну поверне Вам. Друга копія буде анонімно оцінена журі
з випускників, кожен/кожна з яких має закінчену вищу освіту і досяг/ла
визнання у громадській, політичній чи науковій діяльності.

Відповідно до рекомендації журі, переможець конкурсу на
День Гімназії отримає планшет Apple iPad Mini як
заохочувальний приз.
Головним критерієм оцінки буде Ваше вміння послідовно, ясно, чесно,
переконливо, об´єктивно та раціонально довести Вашу особисту точку зору.
У першу чергу оцінюється ваше вміння викладати на папері свої думки, але
і якість, глибина та системність Ваших знань також оцінюються. У випадку
використання джерел, обов’язково їх вкажіть. Використання джерел без
посилання призведе до вилучення есе з конкурсу. Політичні уподобання не
мають
впливу
на
успішність
чи
неуспішність
Вашого
есе.
Щиро зичимо Вам успіхів у написанні!
Випускники

