ЕКО-ПАКЕТ КРЕАТИВНИ КОНКУРС
Еко-пакет пројекат реализује се у оквиру Mеђународног програма
Еко-школе.
Креативни конкурс траје колико и акција - од 15.децембра до 31.марта
2017. године.
Наградни конкурс је подељен у 3 узрасне категорије:
Тема креативног конкурса је "ЖИВОТ У ЕКО-ГРАДУ". Деца и
ученици основних школа помоћу предмета од употребљене Тетра Пак
амбалаже треба да представе своје виђење одрживог еко-града или
неки сегмент живота у њему (одрживе градове, одрживе фабрике, ветро
паркове, одрживе стамбене зграде/куће, соларна поља, зелени саобраћај
или неке друге објекте па чак и нове идеје које у свој фокус стављају
очување животне средине).
Овом темом се жели указати на УН Циљеве одрживог развоја са
посебним акцентом на Циљ 11: одрживи градови и заједнице.
У избор улазе појединачни и групни радови из све 3 узрасне
категорије. Награђује се најбољи групни рад у свакој узрасној
категорији. Награђује се и најбољи појединачни рад, као и рад
другопласираног, односно трећепласираног у свакој категорији. Троје
ментора са највећим бројем пријављених радова добијају награде.
Награде се додељују школама са најбољим групним радовима.
Једна школа може добити само једну награду за групни рад, без обзира
на резултате конкурса. За појединачне радове ограничење је један рад
по ученику.
Радови који уђу у ужи избор биће приказани на Facebook страници
(www.facebook.com/ekopaketsrbija) и учествоваће у онлајн гласању у
априлу 2017. године. На крају ће се сабирати оцене жирија са
резултатима онлајн гласања и наградићемо најбоље.
Доделиће се утешне награде за укупно 10 Еко-школа које се
највише истакну у онлајн гласању, односно прикупе највећи број
гласова. Школе које освоје главне награде не могу да добију утешну
награду.
Школе са већим бројем пријављених радова имају шансу да већи
број радова уђе у ужи избор. Радови се шаљу електронском поштом на
ekopaket@feeserbia.com.
Приликом слања појединачних радова тело поруке треба да
садржи: име и презиме ученика, име и презиме ментора, разред, назив
школе и назив рада. Приликом слања групних радова, тело поруке мора
да садржи: назив рада, назив школе, разред, име и презиме ментора и
број ученика који је учествовао у изради рада.

