
المنهجية  التفسيرات

والشباب       لألطفال الثانية الدولية الجائزة ترشيحات حول

" الجميع     عمل هو البيئة "علم

هذه التفسيرات المنهجية إعالمية بطبيعتها� وهي مخصصة لالستخدام� من قبل المشاركين في الجائزة في 
.إعداد األعمال التنافسية

إيكومير " .1 "ترشيح

.في هذا الترشيح ، ينقسم المشاركون إلى ثالث فئات عمرية

،  سنوات9 إلى 6المجموعة األولى من المشاركين-األطفال من  

،  سنة13 إلى 10والفئة العمرية الثانية - األطفال والمراهقين من  

. سنة. المشاركة فردية17 إلى 14والفئة العمرية الثالثة-المراهقين من  

.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح

لجنة التحكيم المهنية

في هذا الترشيح ، يقدم المشاركون وجهة نظرهم الخاصة لصورة العالم المحيط التي يخلقونها ويخبرونها 
ويظهرونها كيف يرون عالمهم الصديق للبيئة ، أو منزل صديق للبيئة ، أو غرفة يعيشون فيها ، أو فناء 
مريح صديق للبيئة يقضون فيه وقت فراغهم ، يقدمون تجربة إيجابية في حل القضايا البيئية ، والمبادرات 
.البيئية اإليجابية الموجودة في مكان إقامة المشارك

باستخدام� األفكار األصلية والنهج اإلبداعي ، يمكن للمشاركين مشاركة كيفية ، على سبيل المثال ، تنظيف 
المنزل واألراضي� المجاورة وفقا لقواعد خاصة ، وكيف يعتنون بحيواناتهم األليفة ويراقبون القواعد 
الصحية عند المشي على الحيوانات ، وكيف تزرع النباتات على حافة النافذة. يمكنك تخيل قصة أو شرح 
حول كيفية إجراء فرز القمامة في مدينتك أو قريتك ومدى أهميتها للجميع. سيهتم� اآلخرون بالقصة الصادقة 
للمشارك� حول سبب بدء الحفاظ على الكوكب مع كل واحد منا. يمكن للمشاركين لفت االنتباه إلى مشكلة 
العناية بالبيئة بطريقة إبداعية من خالل أداء رقصة أو غناء أغنية أو قراءة قصيدة من تكوينهم� الخاص. هذه
ليست سوى بعض األفكار� التي يمكن استخدامها في إعداد األعمال في هذا الترشيح. تخيل عالمك البيئي 
.الذي تقوم بإنشائه حول نفسك

 حرف بمسافات(100مقطع فيديو وله عنوان )حتى 

 دقيقة هي موضع ترحيب. 1 ثانية إلى 15يجب أن يتم العمل في شكل مقطع فيديو.  مدة مقطع الفيديو من 
عند تقييم األعمال ، تأخذ هيئة المحلفين في االعتبار االمتثال لضبط الوقت الموصى� به. يتم تصنيف مقاطع 
.الفيديو القصيرة أعلى من قبل لجنة التحكيم من مقاطع الفيديو الطويلة

 ، يقوم المشاركون بتحميل الفيديو الذي تم إنشاؤه عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة

https://экологияделокаждого .الترددات الالسلكية و 
http://ecologyiseveryone.ru.



جميع أعمال ترشيح "إيكومير" لديها في كل فئة عمرية فائز واحد من الدرجة األولى واثنين من الحائزين 
.على الدرجة الثانية والثالثة

اإللكترونية "  .2 المدونات "ترشيح

.في هذا الترشيح ، ينقسم المشاركون إلى ثالث فئات عمرية

،  سنوات9 إلى 6المجموعة األولى من المشاركين-األطفال من  

،  سنة13 إلى 10والفئة العمرية الثانية - األطفال والمراهقين من  

. سنة17 إلى 14والفئة العمرية الثالثة-المراهقين من  

.المشاركة فردية 

.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم المهنية

يحتاج المشاركون إلى إنشاء ونشر فيديو أو مراجعة فيديو� حول موضوع� البيئة وحماية البيئة يمكن أن يكون
أيضا اختراقا واحدا أو أكثر في الحياة يشرح أهمية الموقف البيئي تجاه الطبيعة والعالم� والناس. على سبيل 
المثال ، لتقديم خيار حول كيفية جعل حياة الحيوانات األليفة صديقة للبيئة ، من أي مادة الختيار� حقيبة 
للمدرسة ، وكيفية فرز القمامة بشكل صحيح أو تنظيم� جمع النفايات الورقية ، وكيفية التخلي عن البالستيك 
.في الحياة اليومية ، وما إلى ذلك

يمكنك أن تتخيل تحديا مخترعا )تأكد من الدعوة إلى تكرار نفس الشيء( أو مقطع فيديو� يحفز على حل 
المشكالت البيئية من خالل عرض التجربة اإليجابية للعناية بالطبيعة واستخدام� الصلصال� والورق 
والبالستيك� في بيئة األطفال والشباب وغيرها . على سبيل المثال ، يعلن أحد المشاركين أنه مستعد للعيش 
يوما أو أسبوعا بدون اكياس بالستيكيه ، أو بدون زجاجات بالستيكية ، أو أنه مستعد إلقناع الوالدين بأنه 
.من الضروري تقسيم القمامة بشكل صحيح

يمكنك أيضا تقديم قصة حول موضوع� الحفاظ على البيئة ، والموقف الحذر تجاه الطبيعة ، وزيادة مستوى 
الثقافة البيئية لألطفال والمراهقين. يجب أن تجذب المؤامرة انتباه الجمهور� ، مما يعني أنه عند إنشائها ، من
.المستحسن استخدام� لغة مفهومة لعرض المادة وتسلسل فيديو مثير لالهتمام

ويجب أن يكون له اسم )حتى يتم تنفيذ األعمال اإلبداعية في ترشيح "إيكوبلوغر"� في شكل مقطع فيديو.
. دقيقة هي موضع ترحيب1 ثانية إلى 15 حرف بمسافات(. مدة مقطع الفيديو من 100

 ، يقوم المشاركون بتحميل الفيديو الذي تم إنشاؤه عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة
https://экологияделокаждого .الترددات الالسلكية و http://ecologyiseveryone.ru.

جميع أعمال الترشيح "إيكوبلوغر" لديها في كل فئة عمرية فائز واحد من الدرجة األولى واثنين من 
الحائزين على الدرجة الثانية والثالثة

.

إيكومولتفيلم " .3 "ترشيح

.في هذا الترشيح ، ينقسم المشاركون إلى ثالث فئات عمرية



،  سنوات9 إلى 6المجموعة األولى من المشاركين-األطفال من  

،  سنة13 إلى 10والفئة العمرية الثانية - األطفال والمراهقين من  

. سنة17 إلى 14والفئة العمرية الثالثة-المراهقين من  

.المشاركة فردية 

.يتم تقييم األعمال في هذا الترشيح من قبل لجنة التحكيم المهنية

 حرف بمسافات( مدة 100ويجب أن يكون له اسم )حتى  يتم تنفيذ العمل اإلبداعي في شكل فيديو� متحرك.
. دقائق� ، هو موضع ترحيب3 دقيقة ، ولكن ال تتجاوز 1الفيديو المتحركة من 

يوضح هذا الترشيح قدرة المشاركين على تقديم فكرة أو سؤال بيئي مثير لالهتمام ، للحديث عن موضوع 
.الحفاظ على البيئة ، واحترام� الطبيعة ، إلظهار� مدى أهمية رفع مستوى الثقافة البيئية لألطفال والمراهقين

يمكن جذب انتباه الجمهور عن طريق إنشاء رسم كاريكاتوري )مرسومة باليد ، او من الصلصال ، إلخ.( ، 
.المؤامرة غير العادية ، حداثتها

 ، يقوم المشاركون بتحميل فيديو متحرك عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة
https://экологияделокаждого .الترددات الالسلكية و http://ecologyiseveryone.ru.

جميع أعمال ترشيح "إيكومولتفيلم" لديها في كل فئة عمرية فائز� واحد من الدرجة األولى واثنين من 
الحائزين على الدرجة الثانية والثالثة

.

البيئي "  .4 المشروع "ترشيح

.في هذا الترشيح ، ينقسم المشاركون إلى ثالث فئات عمرية



،  سنوات9 إلى 6المجموعة األولى من المشاركين-األطفال من  

،  سنة13 إلى 10والفئة العمرية الثانية - األطفال والمراهقين من  

. سنة17 إلى 14والفئة العمرية الثالثة-المراهقين من  

.المشاركة فردية 

 حرف مع مسافات(.مدة مقطع الفيديو100ولها اسم )ما يصل إلى  يجب أن يتم العمل في شكل مقطع فيديو.
. دقيقة هو موضع ترحيب2 ثانية إلى 15من 

.يتم تقييم األعمال من قبل هيئة مهنيه محترفة

وتتمثل المهمة في تقديم مفهوم لتنفيذ مشروع بيئي. يجب أن يحتوي العمل على أهداف وغايات وجدة ونهج 
غير قياسي ، وأن يكون له فترة تنفيذ للمشروع ، وأهمية بيئية اجتماعية ، ويحتوي على تقدير للمشروع 
.ومبرراته

يحتاج المشارك إلى تحديد مدى واقعية المشروع في التنفيذ ، ومن يحتاج إليه ، وما هي األهمية االجتماعية 
.التي يحملها ، وما إذا كان من المفترض إشراك منظمات عامة أخرى في عمله وتنفيذه

 ، يقوم المشاركون بتحميل الفيديو الذي تم إنشاؤه عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة
https://экологияделокаждого .الترددات الالسلكية و http://ecologyiseveryone.ru.

في ترشيح "المشروع� البيئي" ، يتم تحديد فائز� واحد من الدرجة األولى واثنين من الحائزين على الدرجتين 
.الثانية والثالثة في كل فئة عمرية. يحصل الفائز على شهادة لتنفيذ المشروع� وفقا للمكان

بعد تلخيص نتائج الجائزة ، يجب على الفائزين والفائزين الذين حصلوا على المركز األول والثاني� والثالث 
:تنفيذ مشروعهم وتقديمه إلى منظم الجائزة

;تقرير عن العمل المنجز على تنفيذ المشروع )في عرض فيديو� -

روابط لنشر معلومات حول تنفيذ المشروع على الشبكات االجتماعية مع شعار منظم الجائزة -  -
روسبرودنادزور� وروابط� لمواقعها على شبكة اإلنترنت وبلوق. يتم التفاوض على المواعيد النهائية لتقديم 
.التقارير مع المشاركين باإلضافة إلى ذلك

إسغ"  .5 جيل "ترشيح

.في هذا الترشيح ، ينقسم المشاركون إلى ثالث فئات عمرية

،  سنوات9 إلى 6المجموعة األولى من المشاركين-األطفال من  

،  سنة13 إلى 10والفئة العمرية الثانية - األطفال والمراهقين من  



. سنة17 إلى 14والفئة العمرية الثالثة-المراهقين من  

.المشاركة فردية 

 حرف مع مسافات( مدة مقطع الفيديو من100ولها اسم )حتى  يجب أن يتم العمل في شكل مقطع فيديو.
. دقيقة هي موضع ترحيب1 ثانية إلى 15

. محترفةمهنيهيتم تقييم األعمال من قبل هيئة 

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

إن مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات )البيئة اإللكترونية ، والسياسة االجتماعية ، 
وحوكمة الشركات( تأتي تدريجيا� في المقدمة سواء في العمل الحالي للشركات أو في تطوير� استراتيجيات 
طويلة األجل. إن اتباع مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات سيسمح للشركات بأن تصبح 
."خضراء" ، أي أن تعتني بالبيئة

يمكن تخصيص األعمال اإلبداعية في هذا الترشيح لوضع مبادرة في مجال السياحة البيئية أو تطوير� مفهوم 
إلنشاء إنتاج حديث جديد يلبي متطلبات الصداقة البيئية. من الممكن أيضا ، على سبيل المثال ، تقييم 
المالءمة البيئية لمؤسسة تشغيلية ، لإلشارة إلى العوامل اإللكترونية )على سبيل المثال ، تقليل االنبعاثات 
الضارة في الغالف الجوي ، وتوفير� الموارد أثناء اإلنتاج ، ونقل وتسويق� المنتجات النهائية ، وكذلك منع 
التلوث البيئي ، بما في ذلك المواد غير القابلة للتحلل ، إلخ.( هي للشركة المختارة األكثر صلة. في العمل ، 
من المستحسن محاولة شرح سبب أهمية أن تعمل الشركة بصراحة وشفافية على القضايا البيئية. استخدم 
نهجا إبداعيا للعمل. في قطاعات السياسة االجتماعية وحوكمة الشركات ، يمكن للمشاركين في الجائزة جذب
ممثلي السلطات والجمهور� ألفكارهم البيئية ، على سبيل المثال ، زراعة المساحات الخضراء واألشجار 
.ومحاصيل� الفاكهة وسباقات الماراثون المشتركة على نمط حياة صحي ، إلخ

 ، يقوم المشاركون بتحميل الفيديو الذي تم إنشاؤه عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة
https://экологияделокаждого .الترددات الالسلكية و http://ecologyiseveryone.ru.

جميع أعمال ترشيح" جيل إسغ " لديها في كل فئة عمرية فائز� واحد من الدرجة األولى واثنين من الحائزين 
.على الدرجة الثانية والثالثة

إكوريسونوك " .6 "ترشيح

.في هذا الترشيح ، ينقسم المشاركون إلى ثالث فئات عمرية

،  سنوات9 إلى 6المجموعة األولى من المشاركين-األطفال من  

،  سنة13 إلى 10والفئة العمرية الثانية - األطفال والمراهقين من  



. سنة17 إلى 14والفئة العمرية الثالثة-المراهقين من  

 .المشاركة فردية 

(. في مرحلة 3 أو أ 4يقدم المشاركون� أعمالهم في شكل مسح للرسومات المصنوعة على الورق� )شكل أ 
إنشاء الرسومات ، يمكنك استخدام� أي تقنية ووسائل للرسم )أقالم ملونة ، ألوان مائية ، دهانات زيتية ، 
أقالم شمع ، إلخ.(

 حرف بمسافات100يجب أن يكون للعمل اسم)حتى 

فكرة الترشيح هي تعميم موضوع الحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة ورفع� مستوى الثقافة البيئية لألطفال 
.والمراهقين من خالل الرسم

وجهة نظر المؤلف� حول موضوع� الترشيح هي دائما قيمة ألصالتها.� المنظمون على يقين من أن المشاركين
أنفسهم لديهم الكثير من األفكار اإلبداعية ، ومستوى عال من المهارة الفنية من أجل تقديم رسم مناسب لعمر
.المشارك

 الترددات الالسلكية و. https://экологияделокаждого، عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة
http://ecologyiseveryone.ru  يقوم المشارك بتحميل ملف المسح األصلي للرسم بتنسيق جبغ

. ميغابايت5 ال يزيد عن بحجم

في ترشيح" إكوريسونوك " لجنة التحكيم المهنية ، التي تتألف من الفنانين والمصممين ، ويحدد فائز واحد  
..من الدرجة األولى واثنين من الفائزين من الدرجة الثانية والثالثة في كل فئة عمرية

البيئي "  .7 التركيز "ترشيح

.في هذا الترشيح ، ينقسم المشاركون إلى ثالث فئات عمرية

،  سنوات9 إلى 6المجموعة األولى من المشاركين-األطفال من  

،  سنة13 إلى 10والفئة العمرية الثانية - األطفال والمراهقين من  

. سنة. المشاركة فردية17 إلى 14والفئة العمرية الثالثة-المراهقين من  



يمكن إجراء التصوير� الفوتوغرافي في أي نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي� وفي أي موضوع بيئي ، 
 100مما يؤثر على قضايا الحفاظ على الطبيعة والبيئة واحترام� الطبيعة. يجب أن يكون للعمل اسم )حتى 

.حرف بمسافات(

الهدف من الترشيح هو تعميم موضوع� البيئة من خالل عدسة الكاميرا ولفت االنتباه إلى المشاكل البيئية 
.وقضايا الحفاظ على الطبيعة وبيئة األطفال من مختلف الفئات العمرية

عند إنشاء صورة ، يتم الترحيب بخيال المشارك والحل الفني وزاوية الصورة المذهلة: يمكنك استخدام 
العديد من األجهزة الحديثة ، وتصوير األشياء واألشخاص� في الحركة ، والنظر إلى الموضوع من خالل 
عيون مسافر� من الماضي أو من المستقبل ، واستخدام االنعكاسات أو وضع العرض المباشر )على 
.الكاميرا( ، والتقاط تصوير الماكرو

إيالء االهتمام لما إذا كانت الصور تعكس أي حدث ، عملية فريدة من نوعها ، سواء كانت ذات صلة 
.بمحتوى الترشيح ، وبشكل عام ، لمن هو المقصود

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 المعرض 
 .وتصحيح األلوان من الصورة

 الترددات الالسلكية و. https://экологияделокаждого، عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة
http://ecologyiseveryone.ru  5يقوم المشارك بتحميل ملف صور جبغ األصلي بحجم ال يزيد عن 
.، ميغابايت

في ترشيح "إيكوفوكوس" ، يتم تحديد فائز� واحد من الدرجة األولى واثنين من الحائزين على الدرجة الثانية 
 .والثالثة في كل فئة عمرية

.يتم تقييم األعمال من قبل المصورين المحترفين

البيئية "  .8 األسرة  "ترشيح
 عاما ، في 17 و 6تشارك أعمال الفرق العائلية ، التي يوجد فيها أطفال ومراهقون تتراوح أعمارهم بين 

.هذا الترشيح. يتم تقديم طلب المشاركة نيابة عن أحد األطفال وممثله القانوني

. لجنة التحكيم من قبليتم تقييم األعمال في هذا الترشيح



في هذا الترشيح ، يقوم المشاركون بتعميم موضوع� التربية األسرية البيئية ورفع مستوى الثقافة البيئية 
لألطفال والمراهقين وأولياء أمورهم ، وتقديم� تجربة األسر التي لديها أطفال في القيام بأعمال بيئية بأشكال 
.وأنواع مختلفة تعكس تعزيز الرفاهية البيئية

من المهم تقديم نهج فريق "جميع أفراد� األسرة" لهذا الحدث ، إلظهار أهمية مشاركة كل فرد من أفراد 
األسرة في المؤسسات� البيئية العائلية ، ومسؤولياتهم في نمط الحياة البيئية لألسرة. تخيل كيف تشارك 
األسرة في فرز وإعادة تدوير� النفايات ، وتنظيم� النباتات الفرعية أو في اإلجراءات البيئية. يمكن أن يكون 
أي عمل إبداعي في شكل رسومات مشتركة أو رقص أو زراعة األشجار وتنظيف� المنطقة ، أو يمكن أن 
يكون تكوين أغنية أو قصيدة. من الممكن أيضا تخيل التقاليد البيئية طويلة المدى الموجودة في األسرة والتي

 100ولها اسم )حتى  تمت مالحظتها� من قبل عدة أجيال )الجيل األكبر سنا )األجداد( واآلباء واألطفال(
 .حرف مع مسافات(

. دقيقة هي موضع ترحيب1 ثانية إلى 15يجب تقديم العمل في شكل فيديو.� مدة مقطع الفيديو� من 

 ، يقوم المشاركون بتحميل الفيديو الذي تم إنشاؤه عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة
https://экологияделокаждого .الترددات الالسلكية و http://ecologyiseveryone.ru.

جميع أعمال الترشيح "األسرة البيئية" لديها فريق� عائلي واحد - الفائز من الدرجة األولى ، فضال عن 
.فريقين - الفائزين من الدرجة الثانية والثالثة

البيئية "  .9 المدرسة  "ترشيح
 عاما. يتم17 و 6يتضمن هذا الترشيح عمال جماعيا يشمل األطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

تقديم العمل الجماعي في ترشيح "المدرسة البيئية" من ممثل المؤسسة ، في حين أن عدد المشاركين غير 
منظم ، حيث أن المشارك هو منظمة تعليمية واحدة ، ومنظمات لأليتام واألطفال الذين تركوا دون رعاية 
الوالدين ، من جميع األنواع ، ومؤسسة متخصصة للقصر الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل االجتماعي ، 



ومؤسسة للتعليم اإلضافي� لألطفال ، ومنظمة عامة أو حركة تطور� وتعزز� األهمية العالية لبيئة صديقة 
.للبيئة

يقدم الفريق 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. من الممكن أيضا إظهار العمل المنهجي على التعليم البيئي لألطفال والمراهقين في
.المؤسسة

.يجب أن يفهم الجمهور فكرة الحدث البيئي وأهميته للمدرسة / المؤسسة/المدينة / المنطقة

انتبه إلى كيفية توزيع فكرة الحدث البيئي الخاص بك )أو يتم توزيعها� بالفعل( على المنظمات/المؤسسات 
.األخرى

يمكن للفريق أيضا تقديم مقطع فيديو حول عمل بيئي أو غوغاء بيئي ، مما يعكس أقصى مشاركة لعدد كبير
من األطفال والمراهقين ، وأفراد الجمهور لتعزيز� احترام الطبيعة. يمكن أن تكون أغنية يؤديها عشرات 
األطفال ، والرقص ، وغيرها من األحداث غير القياسية وغير العادية حول الموضوعات البيئية. يرجى 
.االنتباه إلى حقيقة أنه خالل األحداث الجماهيرية ، يجب أن تكون المعايير الصحية صارمة الحظ

 حرف بمسافات(. هو 100 دقيقةيجب أن يكون للعمل عنوان )حتى 2 ثانية إلى 15مدة مقطع الفيديو من 
.موضع ترحيب

باإلضافة إلى ذلك ، عند تقييم وتحديد الفائزين في هذا الترشيح ، ستهتم لجنة التحكيم المهنية بعدد الطالب 
.الذين تم جذبهم من هذه المدرسة وأولياء أمورهم وأصدقائهم

 يقوم المشاركون بتحميل الفيديو الذي تم إنشاؤه عند تقديم طلب إلى موقع الجائزة
https://экологияделокаждого .الترددات الالسلكية و http://ecologyiseveryone.ru.

."يتم تحديد فائز واحد واثنين من الحائزين على الدرجتين الثانية والثالثة في ترشيح "المدرسة البيئية

 في االعتبار في وقت تقديم الطلبيتم تحميل مقاطع الفيديو� 9-1يؤخذ عمر المشاركين في الترشيحات 
 ال يزيد حجمه عن4ومقاطع الرسوم� المتحركة عند تقديم طلب على موقع الجائزة على شكل ملف إم بي 

. الموعد النهائي لتقديم طلبات مجانية6المشاركة في الجائزة لفئة المشاركين المعلنة   ميغابايت.300

ضمنا 2022أكتوبر  1مارسإلى   1المشاركة في الجائزة هو من  .
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