Регионално управление по образованието – Разград
ЦПЛР – ЦУТНТ-гр. Разград
Регламент на регионален екологичен форум
„Обичаме природата и участваме“
посветен на Международния ден на водата - 22 март

Ежегодното регионално състезание по природни науки, което се организира от
ЦПЛР - ЦУТНТ Разград със съдействието на РУО - Разград тази година ще бъде
посветено на Деня на водата - 22 март, под формата на екологичен форум.
I. Екологичният форум ще има следните направления:
1. Рисунка с екологична тематика. Формат на листа А 4 или блок № 4, 35 х 50 см –
без паспарту.
2. Представяне на творба или макет от рециклирани материали.
3. Решаване на кръстословица за получаване на ключова дума, свързана с мотото
на конкурса. Време 10 минути.

Право на участие имат всички училища и центрове за подкрепа за личностно
развитие от област Разград.
Регионалният екофорум „Обичаме природата и участваме“ ще се проведе
на 22 март 2018 г. от 15 часа в сградата на ЦПЛР – ЦУТНТ Разград, като заявки за
участие ще се приемат до 17 март 2018 г. на е-mail: foto_cutnt@abv.bg.
II. Цели и задачи на форума:
- Да фокусира вниманието на учениците върху уникалността на природата на планетата
Земя, даряваща живот, и влиянието на хората върху нея.
- Да съдейства за развитие на сътрудничество между детските колективи в областта на
екологията чрез обмяна на опит и провеждане на разнообразна творческа и
природозащитна дейност.

- Да съдейства за възпитаване на децата в грижливо отношение към природата и
опазване на природното разнообразие и екологичното равновесие; за запознаване с
принципите на устойчивото развитие.
- Да формира екологична култура и активна жизнена позиция по отношение на
глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.
III. За участие на екофорума – училищата сформират отбори с ученици от V до VII
клас /до четирима участници в отбор/.
 Рисунките и макетите от отпадъчни материали (макети, пластики и др.
изделия) – ще бъдат донесени и подредени за изложба в деня на
състезанието. Не е необходимо да бъдат изпращани предварително.
 Всеки отбор има право на участие с 2 рисунки и един макет.
IV. Оценяване – определянето на победителите ще стане чрез гласуване на отборите,
като всеки отбор ще получи по две карти за гласуване - по една за рисунка и за макет
от отпадъчни материали. Всеки отбор може да гласува само за един от конкурентните
отбори, чието представяне е харесал. Класирането ще бъде поотделно за всяко
направление.
За правилно решена кръстословица в рамките на определеното време отборът получава
10 точки. Първите три отбора получават допълнителен брой точки в зависимост от
класирането, 1 място – 5, второ място – 3, трето място – 1.

Телефон за контакт: 0896 876 160 – Милен Митев

ЗАЯВКА
за участие в регионален екологичен форум „Обичаме природата и
участваме“ посветен на Международния ден на водата - 22 март

Трите имена на учениците и клас

Трите имена на ръководителя, тел. за
връзка:

Институцията, която представляват

Адрес

Тел. / e-mail

До участие в конкурса се допускат участниците, подали своевременно заявка с
посочени трите имена, населено място, училище/институция, клас, телефон за връзка.

