بشأن الموافقة على النسخة الجديدة من اللوائح المتعلقة باللجنة الدولية الثانية
"جائزة األطفال والشباب "البيئة هي عمل الجميع

وفقا للفقرة  2من المادة  74من القانون االتحادي
رقم -7ف بتاريخ " 10.01.2002بشأن حماية البيئة"  ،من أجل تنفيذ مرسوم رئيس االتحاد الروسي
رقم  474بتاريخ 21.07.2020
حول أهداف التنمية الوطنية لالتحاد الروسي للفترة حتى عام  :"2030ومن أجل جعله في االمتثال "
لتشريعات االتحاد الروسي إلى
الموافقة على اللوائح المرفقة بشأن الجائزة الدولية الثانية لألطفال والشباب "البيئة هي عمل الجميع"1 .

.في الطبعة الجديدة
االعتراف بأنه غير صالح ألمر الخدمة الفيدرالية لإلشراف في مجال إدارة الطبيعة رقم  104بتاريخ . 17.02.2022.2

مدير

روديونوفا

المعتمدة
بأمر من الخدمة االتحادية
لإلشراف على الموارد الطبيعية
__.من

.

 2022 .رقم

اللوائح المتعلقة بالمؤتمر الدولي الثاني لألطفال والشباب
"جائزة "علم البيئة هو عمل الجميع

أوال-أحكام عامة
تحدد هذه الالئحة المتعلقة بالجائزة الدولية الثانية لألطفال والشباب "البيئة هي عمل الجميع" (المشار 1.1.
إليها فيما يلي باسم الالئحة  ،الجائزة) األحكام العامة المتعلقة بالجائزة واألهداف والغايات والشروط
واالحكام
.من عقدها  ،والترشيحات ومعايير التقييم لألعمال المقدمة  ،فضال عن متطلبات تسجيلها
(من 1.2.
وقد تمت الموافقة على الجائزة من قبل الدائرة االتحادية لإلشراف على إدارة الطبيعة
.اآلن فصاعدا  -روسبرودنادزور)
.منظم الجائزة هو روسبرودنادزور 1.3.
.يتم توفير الدعم الفني والتنظيمي للجائزة من قبل المشغل  ،الذي يحدده منظم الجائزة 1.4.
 "العنوان الرسمي للجائزة في شبكة المعلومات واالتصاالت "اإلنترنت 1.5. http://ecologyiseveryone.ru .الترددات الالسلكية وhttps://экологияделокаждого .
.يحتوي الموقع الرسمي للجائزة على اللوائح باللغتين الروسية واإلنجليزية

ثانيا-أهداف وغايات الجائزة
تقام الجائزة وفقا ألهداف التنمية الوطنية لالتحاد الروسي (المشار إليها فيما يلي باسم األهداف 2.1.
الوطنية) المنصوص عليها في مرسوم رئيس االتحاد الروسي رقم  474المؤرخ  21يوليو 2020
بشأن أهداف التنمية الوطنية لالتحاد الروسي للفترة"
حتى عام  ، "2030بما في ذلك صحة ورفاهية الناس  ،وفرص تحقيق الذات وتنمية المواهب  ،مريحة
:وبيئة آمنة للحياة  ،والتحول الرقمي
فرصة لتحقيق الذات وتنمية المواهب" من خالل تهيئة الظروف لتحديد ودعم وتنمية القدرات والمواهب"
لدى األطفال والمراهقين بهدف تقرير مصيرهم
والتوجه المهني  ،زيادة في نسبة المواطنين الشباب المشاركين في األنشطة التطوعية (التطوعية) أو
.المشاركين في أنشطة المنظمات التطوعية (التطوعية)

بيئة مريحة وآمنة للحياة" من خالل جذب انتباه األطفال والمراهقين حول موضوع جمع القمامة بشكل "
.منفصل وإدارة النفايات البلدية الصلبة
التحول الرقيم " من خالل تطوير "النضج الرقيم " لألطفال والمراهقني  ،وقدرتهم عىل تشكيل ونرش "
محتوى الصور والفيديو عىل الشبكات االجتماعية اليت ال تتعارض مع المعايري االجتماعية المقبولة

.

مجتمع متحرض
يف

الغرض من الجائزة هو تعميم موضوع البيئة واحرت ام الطبيعة والبيئة بني األطفال والمراهقني يف 2.2.
سن
من  6إىل  17سنة من العمر  ،وتشجيع مشاركتهم يف أنشطة التعليم البييئ من خالل موارد اإلنرت نت
والفنية والوسائط المتعددة والوسائل عرب اإلنرت نت والتقنية  ،وكذلك التعليم البييئ للمشاركني  ،ورفع
مستوى ثقافتهم البيئية ومسؤوليتهم وتعليمهم ومحو األمية ؛ تطوير النشاط االجتمايع لألطفال
خالل األحداث التنافسية.منظمات الشباب البيئية (بما يف ذلك المتطوعني ) يف كل من نظام التعليم
.العام ونظام التعليم اإلضايف لألطفال
:أهداف الجائزة 2.3.
الرت بية البيئية لألطفال والمراهقني 2.3.1.
.الذين ترت اوح أعمارهم بني  6إىل  17سنة
تحديد األطفال والمراهقني الموهوبني والقادرين 2.3.2.
الذين ترت اوح أعمارهم بني  6إىل  17عاما  ،يمثلون وجهة نظرهم الخاصة
.من المشاكل البيئية يف العالم من حولهم يف إطار ترشيحات الجائزة
إرش اك األطفال والمراهقني الذين ترت اوح أعمارهم بني  6و  17سنة 2.3.3.
.يف األنشطة التطوعية البيئية (التطوعية)
.تطوير التفضيالت المهنية للمراهقني يف مجال األنشطة البيئية 2.3.4.
إرش اك اآلباء يف األنشطة البيئية المشرت كة مع األطفال وعرضها والموارد عرب اإلنرت نت والوسائط 2.3.5.
.الفنية والصور والفيديو
التبادل الدويل للخرب ات يف مجال عرض األطفال والمراهقني لفهمهم وتمثيلهم ومساهمتهم يف 2.3.6.
.تحسني الوضع البييئ يف المستوطنات والبلدان اليت يقيمون فيها
دعم المنظمات التعليمية الروسية والدولية  ،ومنظمات األيتام واألطفال الذين تركوا دون 2.3.7.
رعاية الوالدين  ،من جميع األنواع  ،والمؤسسات المتخصصة للقرص الذين يحتاجون إىل إعادة
التأهيل االجتمايع  ،ومؤسسات التعليم اإلضايف لألطفال  ،والمنظمات والحركات العامة اليت تطور
.وتعزز نمط حياة صيح واألهمية العالية لبيئة صديقة للبيئة

ثالثا-مراحل وتواريخ منح الجائزة
.فرت ة الجائزة :من  1مارس إىل  31ديسمرب 3.1 . 2022

:الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في األحداث التنافسية 3.2.
من  00ح 01 .دقيقة( .بتوقيت جرينتش  3 +المنطقة الزمنية)  1مارس إلى  23ح 59 .دقيقة( .بتوقيت
.جرينتش  3 +منطقة زمنية)  1أكتوبر ( 2022شامل)
يتم عمل لجنة التحكيم في تقييم األعمال وتلخيص نتائج األحداث التنافسية للجائزة من  2أكتوبر إلى 3.3.
 10 .نوفمبر  2022ضمنا .تمت الموافقة على تكوين لجنة التحكيم من قبل منظم الجائزة
.سيتم اإلعالن عن الفائزين والحائزين على الجوائز والفائزين بالجوائز في نوفمبر 3.4. 2022
سيتم عقد معسكر بيئي ميداني للفائزين بالجائزة بعد تلخيص نتائجه .تتم مناقشة مكان ووقت 3.5.
.وظروف المعسكر البيئي الميداني للفائزين والمشاركة في عمله بشكل منفصل

رابعا-شروط قرار التحكيم
تتضمن الجائزة مشاركة األطفال والمراهقين (فرق المشاركين) في األحداث التنافسية في شكلين4.1. :
.فردي وجماعي
.عند تقديم طلب  ،يتم توفير مادة الفيديو األصلية للعمل دون فشل 4.2.
:ال يعتبر العمل أو ينشر إذا كان 4.3.
;ال يفي بمتطلبات هذه الالئحة و/أو التفسيرات المنهجية لترشيحات الجائزة -
;ينتهك تشريعات االتحاد الروسي -
;يحتوي على محتوى غير أخالقي  ،فاحش  ،فاحش  ،مسيء و  /أو غير أخالقي -
;يحتوي على دعوات للقسوة أو العنف -
;يشجع على ارتكاب أعمال غير قانونية -
;يحتوي على إعالنات -
;يسيء إلى الشرف والكرامة و/أو ينتهك حقوق األطراف الثالثة -
;غير متوفر للعرض -
.يتجاوز ضبط الوقت المحدد لفيديو تنافسي أو فيديو متحرك -
يتم نشر األعمال المعترف بها من قبل المنظم على أنها تتوافق مع هذا الحكم والتفسيرات المنهجية 4.4.
.لترشيحات الجائزة على الموقع الرسمي للجائزة
:يحتفظ منظم الجائزة بالحق 4.5.
;استخدام األعمال المقدمة ألغراض غير تجارية
.لتنفيذ حمالت إعالنية اجتماعية تم إنشاؤها على أساس األعمال المقدمة
يتم نشر قوائم الفائزين والحائزين على الجوائز والفائزين بالجوائز في الترشيحات على الموقع 4.6.
الترددات الالسلكية و https://экологияделокаждого .الرسمي للجائزة
http://ecologyiseveryone.ru .
يتم منح الفائزين والحائزين على الجوائز والفائزين بالجائزة دبلومات من الدرجة األولى والثانية 4.7.
.والثالثة ودبلومات جائزة خاصة وهدايا .يتم منح الجائزة الكبرى للجائزة بشكل منفصل
جميع المشاركين (األطفال والمراهقين والمنظمات والمؤسسات والحركات) .تم قبول الطلبات 4.8
.ونشرها على موقع الجائزة استالم شهادات المشاركة اإللكترونية في الجائزة نيابة عن المنظم
:يحق للمنظم منح خطابات شكر 4.9.
المنظمات التعليمية الروسية والدولية  ،ومنظمات األيتام واألطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين من
جميع األنواع  ،والمؤسسات المتخصصة للقصر الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل االجتماعي ،
ومؤسسات التعليم اإلضافي لألطفال  ،والمنظمات والحركات العامة التي شارك طالبها أو تالميذها أو
;المشاركون فيها في األحداث التنافسية للجائزة
المعلمون  /المعلمون  /المرشدون  /القيمون الذين دعموا مشاركة األطفال والمراهقين في األحداث
.التنافسية للجائزة
يتعهد الفائزون والحائزون على الجوائز والفائزون بالجوائز (للقاصرين-الممثلين القانونيين 4.10.
للفائزين والحائزين على الجوائز والفائزين بالجوائز) بالتوقيع على جميع المستندات الالزمة المتعلقة
.بتلقي الهدايا .يعتبر رفض التوقيع على هذه المستندات رفضا لتلقي هدية

خامسا-ترشيحات الجوائز ومعايير التقييم
المؤشرات
يتوافق مع 1 -نقطة
ال يتطابق  0 -نقطة
قدم 1 -نقطة
غير ممثلة  0 -نقطة
المقدمة 1 -نقطة
لم تقدم  0 -نقطة

المعايير
االمتثال لمحتوى الشكل مع المهمة والترشيح المعلن
مشاكل وأهمية العمل
عرض مثير لالهتمام من المواد

المقدمة 1 -نقطة تقديم وجهة نظرك الخاصة للصورة التي تم إنشاؤها
للعالم الصديق للبيئة المحيط
غير ممثلة  0 -نقطة
مستوى عال 3 -نقاط
متوسط المستوى 2 -نقطة
مستوى منخفض 1 -نقطة
المدة من  15ثانية إلى  1دقيقة  3 -نقاط
المدة من  1إلى  3دقائق  0 -نقطة

أصالة الفكرة واإلبداع وتنوع األنواع
توقيت عمل الفيديو

"ترشيح "إيكومير 5.1.
:الفئات العمرية
;الفئة العمرية األولى هي األطفال من سن  6إلى  9سنوات
;الفئة العمرية الثانية هي األطفال والمراهقين من سن  10إلى  13سنة
.الفئة العمرية الثالثة هي المراهقين من  14إلى  17سنة
متطلبات الترشيح :المشاركة الفردية ,يجب أن تكون مقاطع الفيديو المنشورة

الرت ددات  https://экологияделокаждого .تم تحميلها عىل الموقع الرسيم للجائزة
.عند التقدم بطلب للمشاركة  http://ecologyiseveryone.ruالالسلكية و

تتمثل مهمة الترشيح في تقديم المشاركين في الجائزة مع وجهة نظرهم الذاتية الخاصة للصورة التي تم
إنشاؤها للعالم الصديق للبيئة من حولهم  ،وحلول للمشاكل البيئية  ،والمبادرات البيئية اإليجابية المتاحة في
مكان إقامة المشارك  ،للفت االنتباه إلى حل المشكالت البيئية في شكل إبداعي (الرقص  ،األغنية ،
.قصيدة من تكوينهم الخاص  ،إلخ).
.الشكل :فيديو  ،والمدة من  15دقيقة هي ثانية موضع ترحيب ل  1دقيقة
.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم
معايير ومؤشرات تقييم الترشيح (ايكومير)
"ترشيح "المدونات اإللكترونية 5.2.

:الفئات العمرية
;الفئة العمرية األولى هي األطفال من سن  6إلى  9سنوات
;الفئة العمرية الثانية هي األطفال والمراهقين من سن  10إلى  13سنة
.الفئة العمرية الثالثة هي المراهقين من  14إلى  17سنة
,متطلبات الترشيح :المشاركة الفردية
الرت ددات  https://экологияделокаждого .تم تحميلها عىل الموقع الرسيم للجائزة
عند التقدم للمشاركة  http://ecologyiseveryone.ruالالسلكية و
مهمة الترشيح :إلنشاء ونشر على الشبكة االجتماعية اختراق الحياة (اختراق الحياة) أو مقطع فيديو يحفز على حل
المشكالت البيئية مع العرض التقديمي
.من التجربة اإليجابية لرعاية الطبيعة  ،واستخدام الصلصال والورق والبالستيك  ،إلخ .متوفر في بيئة األطفال والشباب
.الشكل :مقطع فيديو  ،والمدة من  15ثانية إلى  1دقيقة هو موضع ترحيب
.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم

" :معايير ومؤشرات تقييم ترشيح "مدون إيكولوجي
المؤشرات

المعايير
االمتثال لمحتوى تنسيق الفيديو مع القضايا
والمتطلبات البيئية
األهمية االجتماعية للمشروع

يتوافق مع 1 -نقطة
ال يتطابق  0 -نقطة
قدم 1 -نقطة
غير ممثلة  0 -نقطة
شعار مدون بسيط وواضح
المقدمة 1 -نقطة
غير ممثلة  0 -نقطة
صور حية ومقارنات
تستخدم بشكل صحيح 2 -نقطة
ال تستخدم بما فيه الكفاية 1 -نقطة
غير مستخدم  0 -نقطة
وضوحا 2 -نقطة القدرة على تحليل المعلومات بشكل صحيح وبثها
أعرب ضعيف 1 -نقطة
لم يتم التعبير عنها  0 -نقطة
عرض غير قياسي للمادة
قدم 1 -نقطة
غير ممثلة  0 -نقطة
توقيت عمل الفيديو
المدة من  15ثانية إلى  1دقيقة  3 -نقاط
المدة من  1إلى  3دقائق  0 -نقطة
"ترشيح "إيكومولتفيلم 5.3.
:الفئات العمرية
;الفئة العمرية األولى هي األطفال من سن  6إلى  9سنوات
;الفئة العمرية الثانية هي األطفال والمراهقين من سن  10إلى  13سنة
.الفئة العمرية الثالثة هي المراهقين من  14إلى  17سنة
متطلبات الترشيح :المشاركة الفردية

الرت ددات  https://экологияделокаждого .تم تحميلها عىل الموقع الرسيم للجائزة
.عند التقدم بطلب للمشاركة  http://ecologyiseveryone.ruالالسلكية و

أهداف الترشيح :إنشاء فيديو متحرك حول الموضوعات البيئية  ،وتعميم موضوع الحفاظ على البيئة ،
.واحترام الطبيعة ورفع مستوى الثقافة البيئية لألطفال والمراهقين
.التنسيق :فيديو متحرك  ،المدة من  1دقيقة مرحب بها  ،لكنها ال تتجاوز  3دقائق
.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم
المعايير

المؤشرات

االمتثال لمحتوى شكل الترشيح المعلن

يتوافق مع 1 -نقطة
ال يتطابق  0 -نقطة
النهج اإلبداعي لتنفيذ العمل
المقدمة 1 -نقطة
غير ممثلة  0 -نقطة
أهمية الفكرة البيئية للفيديو المتحرك
وضوحا 2 -نقطة
أعرب ضعيف 1 -نقطة
لم يتم التعبير عنها  0 -نقطة
غير عادية وجديدة
قدم 1 -نقطة
غير ممثلة  0 -نقطة
":معايير ومؤشرات تقييم ترشيح "إيكومولتفيلم

"ترشيح "المشروع البيئي 5.4.
:الفئات العمرية
;الفئة العمرية األولى هي األطفال من سن  6إلى  9سنوات
;الفئة العمرية الثانية هي األطفال والمراهقين من سن  10إلى  13سنة
.الفئة العمرية الثالثة هي المراهقين من  14إلى  17سنة
متطلبات الترشيح :المشاركة الفردية  ،يجب أن تحتوي األعمال اإلبداعية على أهداف
وغايات وجدة ونهج غير قياسي  ،ولها فترة تنفيذ للمشروع  ،وأهمية اجتماعية وبيئية ،
وتحتوي على تقدير للمشروع ومبرراته .أشرطة الفيديو يجب تم تحميلها على الموقع
الترددات الالسلكية و https://экологияделокаждого .الرسمي للجائزة
.عند التقدم بطلب للمشاركة http://ecologyiseveryone.ru
.تتمثل مهمة الترشيح في تقديم مفهوم إلى لجنة التحكيم المهنية لتنفيذ مشروع بيئي
.الشكل :مقطع فيديو  ،والمدة من  15ثانية إلى  2دقيقة هو موضع ترحيب
.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم

معايير ومؤشرات تقييم ترشيح "المشروع البيئي
":
المؤشرات
يتوافق مع= 1نقطة

المعايير
االمتثال لمحتوى شكل الترشيح

ال يتطابق = 0نقطة
وضعت= 1نقطة
لم تصاغ= 0نقطة
قدم= 1نقطة
غير ممثلة = 0نقطة
قدم= 1نقطة
غير ممثلة = 0نقطة
المقدمة= 1نقطة
لم تقدم = 0نقطة
المدة من  15ثانية إلى  1دقيقة =  3نقاط
المدة من  1إلى  2دقيقة= 1نقطة
المدة من  2إلى  3دقائق = 0نقطة

المعلن
صياغة الغرض واألهداف والجدة
للمشروع البيئي
أهمية المشروع البيئي
الواقع
تنفيذ المشروع اإليكولوجي
المشاركة العامة
في المشروع البيئي
توقيت عمل الفيديو

"ترشيح"جيل إسغ 5.5.
:الفئات العمرية
;الفئة العمرية األولى هي األطفال من سن  6إلى  9سنوات
;الفئة العمرية الثانية هي األطفال والمراهقين من سن  10إلى  13سنة
.الفئة العمرية الثالثة هي المراهقين من  14إلى  17سنة
متطلبات الترشيح :المشاركة الفردية  ،يمكن تخصيص األعمال اإلبداعية لوضع مبادرة في مجال
السياحة البيئية  ،وتقييم الصداقة البيئية لمؤسسة قائمة أو مفهوم إنشاء إنتاج حديث جديد يلبي
متطلبات الصداقة البيئية  ،إلخ .أشرطة الفيديو تم تحميلها على الموقع الرسمي للجائزة
 http://ecologyiseveryone.ruالترددات الالسلكية وhttps://экологияделокаждого .
.عند التقدم بطلب للمشاركة
الهدف من الترشيح هو لفت االنتباه إلى مسألة الصداقة البيئية للمؤسسات القائمة والجديدة ،
.ومشاركتها في جدول األعمال البيئي  ،بما في ذلك من خالل تطوير السياحة البيئية
.الشكل :مقطع فيديو  ،والمدة من  15ثانية إلى  1دقيقة هو موضع ترحيب
.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم

" :معايير ومؤشرات تقييم ترشيح "جيل الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

المؤشرات

المعايير

يتوافق مع=  1نقطة

االمتثال لمحتوى شكل الترشيح المعلن

ال يتطابق =  0نقطة
مستوى عال=  3نقاط
متوسط المستوى=  2نقطة
مستوى منخفض=  1نقطة
قدم=  1نقطة
غير ممثلة =  0نقطة
قدم=  1نقطة
غير ممثلة =  0نقطة
المدة من  15ثانية إلى  1دقيقة =  3نقاط
المدة من  1إلى  3دقائق =  0نقطة

أصالة الفكرة  ،النهج اإلبداعي
مشاكل وأهمية العمل
واقع التنفيذ
من الفكرة  ،المبادرة
توقيت عمل الفيديو

"ترشيح "إكوريسونوك 5.6.
:الفئات العمرية
;الفئة العمرية األولى هي األطفال من سن  6إلى  9سنوات
;الفئة العمرية الثانية هي األطفال والمراهقين من سن  10إلى  13سنة
.الفئة العمرية الثالثة هي المراهقين من  14إلى  17سنة
متطلبات الترشيح :المشاركة الفردية  ،الصور الممسوحة ضوئيا لصور الرسومات (ال تزيد عن 5
ميغابايت) المصنوعة على الورق (أ  4أو أ  3الشكل) باستخدام أي تقنية ووسائل للرسم (أقالم ملونة ،
دهانات  ،أقالم شمع  ،إلخ .).األعمال يجب ان يتم تحميلها على الموقع الرسمي للجائزة
 http://ecologyiseveryone.ruالترددات الالسلكية وhttps://экологияделокаждого .
.عند التقدم بطلب للمشاركة
الهدف من الترشيح هو الترويج لموضوع الحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة ورفع مستوى الثقافة
.البيئية لألطفال والمراهقين من خالل الفنون الجميلة
التنسيق :الصور الممسوحة ضوئيا للرسومات المصنوعة على الورق في شكل ملف جبغ بحجم ال
.يزيد عن  5ميغابايت
.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم

":معايير ومؤشرات لتقييم ترشيح "إكوريسونوك

المؤشرات
يتوافق مع=  1نقطة
ال يتطابق =  0نقطة
عالية=  2نقطة
متوسط=  1نقطة
المقدمة=  1نقطة
غير ممثلة =  0نقطة
يتوافق مع=  1نقطة
ال يتطابق =  0نقطة
المقدمة=  1نقطة
غير ممثلة =  0نقطة

المعايير
امتثال عمل المسابقة لموضوع الترشيح
مستوى المهارة الفنية (التقنية وجودة العمل)
النهج اإلبداعي لتنفيذ العمل
االمتثال للمستوى اإلبداعي مع عمر المؤلف
رأي المؤلف في موضوع الترشيح

"ترشيح "التركيز البيئي 5.7.
:الفئات العمرية
;الفئة العمرية األولى هي األطفال من سن  6إلى  9سنوات
;الفئة العمرية الثانية هي األطفال والمراهقين من سن  10إلى  13سنة
.الفئة العمرية الثالثة هي المراهقين من  14إلى  17سنة
متطلبات الترشيح :المشاركة الفردية  ،التصوير الفوتوغرافي يمكن القيام به
على أي موضوع بيئي وفي أي نوع من التصوير الفوتوغرافي  ،مما يؤثر على
قضايا الحفاظ على الطبيعة  ،والبيئة  ،واحترام الطبيعة .يجب أن يكون للعمل
اسم .ال يتم قبول الصور التي تحتوي على إطار ونقوش وصور مجمعة وصور
فوتوغرافية تخضع لمعالجة كبيرة للكمبيوتر .ال يسمح بتحرير أو حذف أو
استبدال أو تغيير جزء من الصورة .يسمح معرض الصور وتصحيح األلوان.
العمل يجب أن يتم تحميلها على الموقع الرسمي للجائزة
الترددات الالسلكية وhttps://экологияделокаждого .
عند التقدم بطلب للمشاركة .الهدف من http://ecologyiseveryone.ru
الترشيح هو تعميم موضوع البيئة من خالل عدسة الكاميرا ولفت االنتباه إلى
المشاكل البيئية وقضايا الحفاظ على الطبيعة وبيئة األطفال من مختلف الفئات
.العمرية
التنسيق :يتم توفير الصورة في شكل إلكتروني  ،في ملف رسومي جبغ ال يزيد
.حجمه عن  5ميغابايت
.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم
" :معايري ومؤرش ات تقييم ترشيح "الرت كزي
البي
يئ

المؤشرات

المعايير

هناك=  1نقطة
ال=  0نقطة
يتوافق مع=  1نقطة
ال يتطابق =  0نقطة
الحاضر=  1نقطة
مفقود =  0نقطة

اسم العمل
االمتثال لمحتوى الصورة مع الموضوعات البيئية
حل فني  ،زاوية صور مذهلة

الحاضر=  1نقطة
مفقود =  0نقطة

الحدث  ،الصلة  ،التوجه االجتماعي

مرت=  1نقطة
لم يمر =  0نقطة
اإلجابات  1سؤال=  1نقطة
اإلجابات  2أسئلة=  2نقطة
اإلجابات  3أسئلة=  3نقاط
اإلجابات  4أسئلة =  4نقاط
اإلجابات  5أسئلة =  5نقاط
ال يجيب أي
السؤال =  0نقطة

نقل المعلومات حول عملية فريدة أو التصوير في إطار
الترشيح عن طريق لقطة
الصورة تجيب على  5أسئلة للتصوير الفوتوغرافي
:ريبورتاج
ماذا وأين ومتى ولماذا ولماذا

"ترشيح "األرسة البيئية 5.8.
.الفئة العمرية :األطفال والمراهقون من  6إىل  17سنة
متطلبات الرت شيح :مشاركة الفريق (الطفل وأفراد أرسته) .أرش طة الفيديو يجب تم
الرت ددات https://экологияделокаждого .تحميلها عىل الموقع الرسيم للجائزة
عند التقدم للمشاركة يتم تقديم  http://ecologyiseveryone.ruالالسلكية و
.الطلب من أحد األطفال وممثله القانوين
أهداف الرت شيح :تعميم موضوع الرت بية األرسية البيئية ورفع مستوى الثقافة البيئية
لألطفال والمراهقني ؛ لتقديم تجربة األرسة اليت لديها أطفال يف القيام بأعمال بيئية
.بأشكال وأنواع مختلفة تعكس تعزيز الرفاهية البيئية
.الشكل :مقطع فيديو  ،والمدة من  15ثانية إىل  1دقيقة هو موضع ترحيب

.يتم تقييم األعمال يف هذا الرت شيح من قبل لجنة التحكيم
" :معايري ومؤرش ات تقييم ترشيح "األرسة البيئية
المؤشرات
يتوافق مع=  1نقطة
ال يتطابق =  0نقطة

المعايير
االمتثال لمحتوى التنسيق مع المهمة
والترشيح المعلن
عرض نهج الفريق

المقدمة=  1نقطة
غير ممثلة =  0نقطة
المقدمة=  2نقطة عرض الشركات البيئية العائلية األصلية ،
والبعثات البيئية
غير ممثلة =  0نقطة
نهج إبداعي غير قياسي
مستوى عال =  5نقاط
المستوى المتوسط =  3نقاط
مستوى منخفض=  1نقطة
توقيت عمل الفيديو
المدة من  15ثانية إلى  1دقيقة =  3نقاط
المدة من  1إلى  3دقائق =  0نقطة
"ترشيح "المدرسة البيئية 5.9.
.الفئة العمرية :األطفال والمراهقون من  6إلى  17سنة
متطلبات الترشيح :فريق المشاركة يجب أن تكون مقاطع الفيديو تم تحميلها على الموقع الرسمي
الترددات الالسلكية و https://экологияделокаждого .للجائزة
عند التقدم بطلب للمشاركة.يتم تقديم طلب جماعي من ممثل http://ecologyiseveryone.ru
.مؤسسة أو منظمة أو حركة
أهداف الترشيح :تقديم مقطع فيديو حول حدث بيئي "من البداية إلى النهاية"  ،والذي عقد في منظمة
تعليمية أو مؤسسة متخصصة أو مؤسسة للتعليم اإلضافي أو منظمة عامة أو حركة عامة لمدة شهر
واحد على األقل وله نتيجة إيجابية حقيقية ؛ لعقد حدث بيئي واسع النطاق (العمل البيئي  ،الغوغاء
البيئي)  ،مما يعكس أقصى مشاركة لعدد كبير من األطفال والمراهقين  ،وأفراد الجمهور لتعزيز احترام
.الطبيعة  ،بما في ذلك; إلظهار العمل المنهجي على التعليم البيئي لألطفال والمراهقين في المؤسسة
.الشكل :مقطع فيديو  ،والمدة من  15ثانية إلى  2دقيقة هو موضع ترحيب
.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم

" :معايير ومؤشرات تقييم ترشيح "المدرسة البيئية
المؤشرات
يتوافق مع=  1نقطة
ال يتطابق =  0نقطة

المعايير
االمتثال لمحتوى التنسيق مع المهمة
والترشيح المعلن
عرض فكرة حدث بيئي

الفكرة واضحة=  1نقطة
الفكرة ليست واضحة =  0نقطة
شكل الحدث
حديث (مبتكر)
شكل=  3نقاط
الشكل التقليدي=  1نقطة
النسبة المئوية لمشاركة الطالب  /التالميذ
نقطه 85-100%=3
من العدد اإلجمالي
نقطه 50-84%=2
في المنظمة  /المؤسسة
اقل من  1 =%50نقطه
مستوى عال=  3نقاط اإلبداع في تطبيق األنواع :أغنية  ،رقص ،
متوسط المستوى=  2نقطة
.قصيدة  ،رسم  ،إلخ
مستوى منخفض=  1نقطة
ميت=  1نقطة االمتثال للمعايير الصحية خالل حدث بيئي
واسع النطاق
لم يتم=  0نقطة
نتيجة الحدث
أهمية عالية (حقيقية  ،مرئية) =  2نقطة
عن المؤسسة
تافهة=  1نقطة
غير ممثلة =  0نقطة
إمكانية نشر تجربة إجراء حدث بيئي
فمن الممكن أن تنتشر حقا
إلى المنظمات  /المؤسسات األخرى
الخبرة=  3نقاط
يمكنك
تمديد التجربة جزئيا=  2نقطة
تجربة فردية غير قابلة للتوزيع=  1نقطة
توقيت عمل الفيديو
المدة من  15ثانية إلى  1دقيقة =  3نقاط
المدة من  1إلى  2دقيقة=  1نقطة
المدة من  2إلى  3دقائق =  0نقطة

سادسا-رش وط المشاركة يف الجائزة
األطفال والمراهقون الذين ترت اوح أعمارهم بني  6و  17عاما  ،الذين يعيشون 6.1.
عىل أرايض االتحاد الرويس والخارج  ،والدراسة يف المنظمات التعليمية الروسية
.والدولية  ،ومؤسسات التعليم اإلضايف لألطفال أو يجري يف تدريب األرسة
المشاركون يف األحداث التنافسية لمنح الجائزة (بشكل فردي أو كجزء من فريق) 6.2.
هم مؤلفو األعمال اإلبداعية المقدمة .يتحمل الشخص الذي قدم العمل للحصول عىل
الجائزة المسؤولية عن تأليف العمل واالمتثال لحقوق الطبع والنرش وفقا لترش يعات
.االتحاد الرويس
.يتم أخذ عمر المشاركني يف االعتبار يف وقت تقديم الطلب 6.3.
أرش طة الفيديو ,أرش طة الفيديو المتحركة ,الصور ,الصور الممسوحة ضوئيا من 6.4.
الرسومات يجب أن تم تحميلها عىل الموقع الرسيم للجائزة
الرت ددات الالسلكية وhttps://экологияделокаждого .
.عند التقدم للمشاركة http://ecologyiseveryone.ru
يحظر تقديم األعمال اإلبداعية اليت سبق تقديمها إىل الجائزة الدولية لألطفال 6.5.
.والشباب "البيئة يه عمل الجميع" يف الفرت ة من  1أبريل  2021إىل  1أكتوبر 2021
:توفر تنسيقات المشاركة الفردية أو الجماعية ما ييل 6.6.
;اختيار الرت شيح
ملء طلب عىل الموقع الرسيم للجائزة (بشكل منفصل
;للمشاركني الفرديني والفريق) لكل عمل
رش
الموافقة غري الم وطة عىل معالجة البيانات الشخصية للمؤلف (الممثل القانوين
;للمؤلف) (الملحق  1لالئحة)
الموافقة غري المرش وطة للمؤلف (الممثل القانوين للمؤلف)
نرش  /وضع المواد يف المجال العام واستخدامها ألغراض إعالمية أو علمية أو تعليمية أو
;ثقافية (الملحق  2من الالئحة)
استخدام األعمال والصور ومقاطع الفيديو للمشاركني يف الشبكات االجتماعية وعىل
;موقع الجائزة لألحداث التنافسية
.عرض (مرفق) العمل وفقا لمتطلبات الرت شيح

من خالل تقديم عمل للجائزة  ،يوافق المؤلف (الممثل القانوين للمؤلف) دون قيد 6.7.
أو رش ط عىل معالجة بياناته الشخصية  ،واستخدام صورته  ،والفيديو مع صورته
.وعمله اإلبدايع للنرش عىل الموقع الرسيم للجائزة وعىل الشبكات االجتماعية
.المشاركة يف الجائزة لفئة المشاركني المعلنة مجانية 6.8.
يف حالة وجود نزاع بشأن حقوق الطبع والنرش للعمل اإلبدايع  ،ينيه المشارك 6.9.
تلقائيا مشاركته يف الجائزة  ،ويف حالة اختيار مثل هذا العمل كأحد الفائزين  /الحائزين
.عىل الجائزة  /الفائزين بالجائزة  ،يتم إلغاء نتيجة هذا االختيار
يحق للمنظم الجمع بني الفئات العمرية اعتمادا عىل عدد األعمال المقدمة يف 6.10.
.الرت شيح
.ال يتم قبول االعرت اضات والطعون والمطالبات بناء عىل نتائج الجائزة 6.11.
الطلبات المقدمة للمشاركة يف األحداث التنافسية 6.12.
.لمنح الجائزة يف وقت الحق من الموعد النهايئ ال تعترب
المسؤولية عن البيانات الشخصية غري الصحيحة أو الخاطئة مع اإلشارة غري 6.13.
الصحيحة إىل الرب يد اإللكرت وين  ،واللقب  ،واالسم األول  ،والعنوان  ،تاريخ الوالده ،
.وما إىل ذلك .تقع عىل عاتق مقدم الطلب

سابعا-تسجيل المصنفات المقدمة للجائزة
:يتم توفري األعمال يف شكل إلكرت وين 7.1.
الرسم  ،الصورة (تنسيق إم يب  4ال يزيد عن  300ميجابايت ,جبغ ملفات الرسومات ال
;يزيد عن  5ميغابايت)
مقطع فيديو  ،فيديو متحرك (توقيت ال يزيد عن  1دقيقة هو موضع ترحيب  ،ولكن ال
.ينبيغ أن يكون أقل من  15ثانية وأكرث من  3دقائق)
.لغة العمل :الروسية ,اإلنجلزي ية ,األسبانية 7.2.

ثامنا-أحكام ختامية

ال يقوم المنظم والمشغل بسداد النفقات اليت تكبدها المشاركون فيما يتعلق 8.1.
.بالمشاركة يف الجائزة
يرسل مشغل الجائزة إىل الفائزين والحائزين عىل الجوائز والفائزين بالجوائز 8.2.
إخطارات حول نتائج النظر يف األعمال التنافسية المقدمة والتعليمات بشأن إجراءاتهم
.اإلضافية
ال يرسل منظم ومشغل الجائزة إىل المشاركني (باستثناء ما هو محدد يف البند 8.3. 8.2
من اللوائح) إخطارات بنتائج النظر يف األعمال التنافسية المقدمة وال يقدم تفسري ات
حول أسباب عدم دعم األعمال التنافسية
.ونرش ت ,بما يف ذلك ال توفر معلومات حول التقييمات واالستنتاجات لجنة التحكيم
يتحمل المشارك الذي قدم طلبا للحصول عىل الجائزة مخاطر عواقب عدم استالم 8.4.
الرسائل المهمة المرسلة من قبل المنظم إىل عنوان الرب يد اإللكرت وين المحدد من قبل
هذا المشارك يف الطلب
.للمشاركة يف الجائزة المقدمة من قبله
يتم نرش التفسري ات المنهجية حول ترشيحات الجائزة عىل الموقع الرسيم 8.5.
.للجائزة

التطبيق االول
إىل اللوائح الخاصة بالجائزة الدولية الثانية لألطفال
والشباب
"علم البيئة هو عمل الجميع"

الموافقة عىل معالجة البيانات الشخصية (النموذج)
صاحب البالغ (الممثل القانوين لصاحب البالغ)
االسم الكامل_______________________________________ ,عنوان الرب يد ،
االلكرت وين ___________________ ,أنا أقدم
بيانايت الشخصية لمنظم ومشغل الجائزة الدولية الثانية لألطفال والشباب "علم البيئة هو عمل
.الجميع" من أجل ضمان االمتثال للقوانني القانونية التنظيمية للترش يع
بيانايت الشخصية يه أي معلومات تتعلق يب كفرد (موضوع البيانات الشخصية)  ،بما يف ذلك :لقيب ،
االسم األول  ،اسم العائلة  ،السنة  ،الشهر  ،تاريخ الميالد  ،بيانات وثائق الهوية  ،عناوين مكان
 .اإلقامة الفعيل وتسجيل اإلقامة وأرقام الهواتف وعنوان الرب يد اإللكرت وين وما إىل ذلك
بإراديت الخاصة ويف مصلحيت الخاصة  ،أوافق عىل اإلجراءات اليت يتخذها منظم ومشغل الجائزة
فيما يتعلق ببيانايت الشخصية الرض ورية أو المرغوبة لتحقيق أهداف الجائزة ،بما يف ذلك الموافقة
عىل معالجة بيانايت الشخصية ،بما يف ذلك الجمع والتنظيم والرت اكم والتخزين والتوضيح (التحديث
والتعديل) واالستخدام والتسجيل
عىل الوسائط اإللكرت ونية وتخزينها  ،وفقا لمتطلبات الترش يع الحايل لالتحاد الرويس والقانون
".االتحادي رقم -152ف المؤرخ  27يوليو " 2006بشأن البيانات الشخصية
أتعهد باإلبالغ عن تغيري اإلقامة وأرقام هواتف االتصال وجواز السفر والمستندات والبيانات
.الشخصية األخرى
.لقد تم تحذيري من المسؤولية عن دقة المعلومات الشخصية المقدمة

األسم بالكامل __________ التوقيع _______________ التاريخ"__" ___ _____ /
التطبيق الثاين
إىل اللوائح الخاصة بالجائزة الدولية الثانية
لألطفال والشباب
"علم البيئة هو عمل الجميع"

موافقة المؤلف (الممثل القانوين للمؤلف)
نرش  /وضع المواد يف المجال العام واستخدامها ألغراض إعالمية أو علمية أو تعليمية أو ثقافية
انا,_______________________________________________________________,
)اللقب  ،االسم األول  ،اسم العائلة للمؤلف (الممثل القانوين للمؤلف)(
كما المؤلف (واحد من المؤلفني ) من العمل بعنوان
"________________________________________________________________",
)المسىم الوظييف (
ني
:المقيم يف
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ :مكان العمل (إن وجد)
: __________________________________________________________________,الموقف (إن وجد)

أؤكد عىل تأليف المواد المقدمة وأعيط موافقيت

لنرش  /وضع المواد يف الوصول المفتوح عىل شبكة اإلنرت نت  ،بما يف ذلك عىل الموقع الرسيم للجائزة الدولية الثانية لألطفال
,الرت ددات الالسلكية" https://экологияделокаждого .والشباب "البيئة يه عمل الجميع
واستخدام هذه المواد ألغراض إعالمية أو علمية أو تعليمية أو ثقافية عىل أساس غري http://ecologyiseveryone.ru
.تجاري مع إشارة إلزامية لتألييف
:أؤكد أن المواد المقدمة يه
تمت الموافقة عىل النرش  ,التنسيب واالستخدام من قبل جميع ماليك حقوق الطبع والنرش المتاحني  ,المؤلفون ,هذا المنشور,
التنسيب
واستخدام المواد لن ينتهك حقوق أصحاب حقوق الطبع والنرش والمؤلفني
;وغري ها من حقوق األطراف الثالثة
ال تحتوي عىل معلومات محظورة للنرش  /التنسيب
.يف المجال العام

األسم بالكامل __________ التوقيع _______________ التاريخ"__" ___ _____ /

