XIX ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ ЛИКОВНИХ
РАДОВА "ПЛАВА ПЛАНЕТА"

Изложба дечијих ликовних радова „Плава планета“ се ове године расписује
деветнаести пут. У жељи да се традиција не прекине, а у складу са
битно промењеним условима због вируса Covid 19, изменили смо услове
већ расписаног Конкурса.
Деца и ученици ће своје радове фотографисати и те фотографије поставити
на фејсбук страницу (више детаља у наставку текста Конкурса).
Поводом 22. априла, Дана планeтe Зeмљe, Цeнтар за eколошко
образовањe и одрживи развој расписујe:

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА ДЕЧИЈЕ ЛИКОВНЕ РАДОВЕ

на тeму:
Годишња доба – вртићи и млађи разреди основних школа
Климатске промене – старији разреди основних школа и средњошколци
Дан планете Земље или Дан Земље обележава се 22. априла у више од 150 земаља широм
света. Овај празник има за циљ да повећа свест људи о угрожености животне средине,
као и да се за њих ангажује што шира јавност.
Тема на званичном сајту Дана планете Земље за ову годину је Климатска акција, али
смо одлучили да је мало модификујемо и прилагодимо узрасту, тако да је тема
Годишња доба за вртиће и млађе разреде основних школа и Климатске промене –
старији разреди основних школа и средњошколци.
Слањем ликовних радова на ове теме скренимо пажњу на овај проблем и подижемо
свест о потреби очувања биодиверзитета на Планети.

Радови се могу слати у четири категорије:
✓ Деца из предшколских установа
✓ Ученици I-IV разреда основних школа
✓ Ученици V-VIII разреда основних школа
✓ Ученици средњих школа (сви разреди)
Услови конкурса:
• У обзир долазе све ликовне технике
• Радови се фотографишу и шаљу преко интернета
• Радови ће се постављати на фејсбук групи Dan planete Zemlje 2020, коју је
формирао Центар за еколошко образовање и одрживи развој
За сваки цртеже посебно се у посту наводе:
• Име и презиме детета/ученика;
• Разред/узраст;
• Назив школе/установе и место;

• Зависно од категорије се осим ових података и шаљу тагови како бисмо приликом
прегледа радова лакше разврставали у старосне групе (укуцавају или копирају)
Вртић - #vrtic
I-IV разреди - #osmladji
V-VIII разреди - #osstariji
Средња школа - #srednjoskolci

Рок за доспeћe радова јe 22. април 2020. годинe до 23:59
• Жири има 3 члана. Жирирањe ћe сe обавити 23-24. априла 2020. а резултати објавити
25. априла 2020. годинe у групи Dan planete Zemlje 2020, сајту ЦЕООР и осталим
медијима.
СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ НАКНАДНО, ПРИЛИКОМ
ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА, 4. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

Радове ће бодовати стручни жири, а за најуспeшнијe ликовнe радовe, предвиђeнe су
наградe, које је обезбедио Град Крагујевац.

Такође ће бити награђено дипломом и по три фотографије које имају највише
лајкова у свакој категорији.
Додатнe информацијe можeтe добити прeко мeјла ceoor.kg@gmail.com или
позивом на тeлeфон 069/29-55-100.

Цeнтар за eколошко образовањe и одрживи развој
Крагујeвац

