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КОНКУРС „НАШИЯТ ЕКОДВОР“
 Цели:
Екологично възпитание на децата, израсването им в дух на отговорност за опазване на
околната среда и любов към природата.
 Кандидатстване:
В конкурса могат да участват училища и детски градини на територията на община
Търговище.
Записване в срок до 13.04.2018 г. на тел.: 0601/ 6 86 86 или 0601/ 6 87 64
 Критерии за оценяване:
Всяко учебно заведение, участващо в конкурса ще се оценява по следните критерии,
които ще му носят определен брой точки. На I-во място ще се класира участникът, събрал
най-много точки.
1. Чистота /в и около дворното пространство/ – от 1 до 10 т.
2. Условия за разделно събиране на отпадъци – 5 т.
3. Поддръжка и естетически вид на дворното пространство – от 1 до 10 т.
4. Условия за участие на децата в природни и екологични дейности /опитни полета,
цветни кътове, ароматни, билкови и овощни градини, компостиране на растителни
отпадъци и др./ - от 1 до 10 т.
5. Използване на отпадъчни и/или рециклирани материали за аранжиране на
пространството – от 1 до 5 т.
6. Активност и атрактивност на дейностите вписани в програмите за „Седмица на
земята“ – от 1 до 20 т.
7. Устойчивост на провежданата екополитика във възпитанието на децата /по
цялостни наблюдения и участия в различни инициативи/ – от 1 до 10 т.
8. Други специфични впечатления на оценяващите – от 1 до 5 т.
Оценяването ще се извърши от комисия определена със Заповед на Кмета на Община
Търговище.
Посещение на обектите, участващи в конкурса ще се проведе от 17.04.2018 г. до
19.04.2018 г.
 Награди за класиралите се в конкурса:
Обявяване на класираните участници и награждаването им ще стане на празничен
концерт за закриване „Седмицата на Земята“ /на 20.04.2018 г/.

