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Положення
про районний заочний етап
обласного екологічного конкурсу
«Світ, зачарований тишею»
Мета: формування цілісної системи екологічного мислення та екологічної свідомості
школярів через поглиблення знань в сфері екології, створення умов для творчого
підходу до розв'язання сучасних екологічних проблем, а також:
 пропагування здорового способу життя;
 удосконалення вмінь проводити спостереження в природі;
 підтримка всебічних здібностей дитини;
 створення умов для творчого розвитку дитини;
 пробудження уяви і сприйняття краси природи;
 підвищення активності шкіл та позашкільних навчальних закладів.
Конкурс сприятиме підвищенню знань дітей про довкілля. А саме:
 про вплив шумового забруднення на навколишнє середовище та на організм
людини;
 про заходи по зменшенню негативних впливів шумів;
 про розвиток вміння чути «голос природи».
Учасники конкурсу: Учні 1-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці
позашкільних навчальних закладів.
Терміни проведення: Роботи, подаються до 15 лютого 2012 року до Центру дитячої та
юнацької творчості.
Категорії конкурсних робіт:
1. Логотипи чи піктограми тиші - формат А-4, техніка виконання довільна; учасники учні 4-6 класів.
2. Графіті слова «тиша» - формат А-3, художній стиль (не комп`ютерний); учасники учні 4-6 класів.
3. «Де почую тишу» - збірка ілюстрацій, що стосуються теми конкурсу, формат А-3;
учасники - учні 1-3 класів.
4. «Про що думаю в тиші» - художня робота, формат А-4, техніка виконання
довільна; учасники - учні 4-6 класів.
5. «Про що думаю в тиші» - розповідь, обсяг - 1 сторінка, формат А-4, 12 кеглею;
учасники - учні 4-6 класів.
6. Мультимедійна презентація - 10-15 слайдів в програмі Power Point; учасники - учні
4-6 класів.
Загальні вимоги конкурсу:
1. Роботи мають бути виконані індивідуально.
2. Роботи повинні мати підпис - «візитну картку»: на зворотному боці розбірливо
позначити ім'я, прізвище, вік автора, клас, повну адресу школи, прізвище вчителя
або керівника, назву твору.
3. Скласти списки робіт для кожної категорії учасників (автор, назва роботи,
прізвище керівника).

