Doe mee aan de Schrijfprijs Nt2 en win een prijs van 250 euro!
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Schrijf een mooi verhaal of gedicht dat aansluit bij het motto:
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De opdracht:
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Je schrijft een verhaal of gedicht van maximaal 500 woorden over het thema.
Minder mag ook.
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Beoordeling

Beoordeling

De tekst wordt beoordeeld op originaliteit en creativiteit.
Let wel: een originele tekst scoort hoger dan een foutloze tekst!
Er zijn zes prijzen.
Voor het beste verhaal/gedicht op
• Alfabetisering Alfa B of C
• ERK-niveau A1/A2
• ERK-niveau B1/B2
en in elke categorie ook één voor een jongere van een ISK of OKAN.
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Procedure

Procedure

De beoordeling van de teksten gebeurt in twee rondes. In de eerste ronde
selecteert een panel van Vlaamse en Nederlandse NT2-docenten en redactieleden
een aantal teksten per categorie.
In de tweede ronde kiest een jury uit die teksten de beste tekst per categorie.
De zes schrijvers van die teksten zijn de winnaars van de Schrijfprijs Nt2 2018. Hij
of zij wint 250 euro.
De winnende teksten worden gepubliceerd. Ze komen op de site van de Schrijfprijs
Nt2 en worden met de andere 35 teksten mooi vormgegeven in een boekje. De
zes winnende teksten verschijnen ook in het tijdschrift Les.
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De prijzen worden feestelijk uitgereikt op 5 juni 2020 in gebouw Atlas-Integratie en
Inburgering in Antwerpen.
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