
للجائزة     الثاني الموسم عن معلومات

 من قبل الخدمة تم إنشاء الجائزة الدولية لألطفال والشباب "علم البيئة هو عمل الجميع"
2021 مارس 31الفيدرالية لإلشراف على إدارة الطبيعة )روسبرودنادزور( في  .

 عاما من االتحاد الروسي ودول أخرى في 17 إلى 6يشارك األطفال والمراهقون من سن 
.الجائزة

. سنة17 إلى 14 سنة ، من 13 إلى 10 سنوات ، من 9 إلى 6الفئات العمرية: من 

.اعتمادا على الترشيح ، يمكن أن يكون شكل المشاركة فرديا1 أو فريقا

 في تسعة ترشيحات. فرد - "إكومير"6 ، "إكوبلوغر" ، 2022يتم قبول األعمال لجائزة 
"إكومولتفيلم" ، "إكوبروجيكت" ، "إكوريسونوك" ، " إكوفوكوس "وترشيح جديد" إسغ 

 )األعمال اإلبداعية يمكن أن تكرس لوضع مبادرة في مجال السياحة البيئية أو تطوير مفهوم لخلق الجيل "
إنتاج حديث جديد يلبي متطلبات الصداقة البيئية. من الممكن أيضا ، على سبيل المثال ، تقييم المالءمة البيئية
.لمؤسسة قائمة أو إشراك ممثلي السلطات والجمهور في حملتهم البيئية أو الغوغاء الوميض(

."ترشيحات الفريق-" المدرسة البيئية6 "و"األسرة البيئية

:التواريخ

2022 أكتوبر1 1 إلى 2022 مارس 1يتم قبول الطلبات من  .

 10 أكتوبر1 إلى 2عمل هيئة المحلفين ، فرز1 األصوات في التصويت1 الشعبي في الشبكات االجتماعية-من 
2022نوفمبر1  .

2022سيتم تلخيص نتائج الجائزة في نوفمبر  .

المخيم البيئي الميداني في "أورليونكا" )يتم إبالغ التاريخ والوقت باإلضافة إلى الفائزين(



:الفائزون

 ، ووفقا1 للنتائج ، سيتم اختيار 3 و 2 و 1في كل ترشيح ، سيتم تحديد الفائزين الذين حصلوا على المركز 
.المشارك1 الذي سيتم منحه الجائزة الكبرى

باإلضافة إلى ذلك ، سيتم تحديد الفائزين لرحلة إلى المخيم البيئي لمركز توثيق البرامج "أورليونوك" 
.وأولئك الذين سيتم منحهم جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم

.سيتم منح الفائزين والفائزين بجوائز1 قيمة وحافزة

2021النتائج- :

 آالف عمل. تم تقديم 6 دولة في العالم. تم قبول 28 ألف طلب من جميع مناطق1 روسيا ، 9,5تم استالم 
 هدية قيمة لألطفال والمراهقين 300 عمال إلى نهائي المسابقة. لقد قدمنا1 ما يقرب من 650أكثر من 

.والمؤسسات ، بما في ذلك دور األيتام والمدارس الداخلية

2021لجنة التحكيم لعام  :

 نائبة رئيس وزراء1 االتحاد الروسي1 فيكتوريا أبرامشينكو ، التي تشرف 2021ترأست لجنة تحكيم جائزة 
على وحدة حماية البيئة ، فياتشيسالف1 فيتيسوف - سفير النوايا الحسنة الوطني لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،
البطل األولمبي مرتين ، نائب مجلس الدوما1 في االتحاد الروسي1 ، نيكوالي1 دروزدوف-عالم الحيوان 
والجغرافيا الحيوية السوفيتي1 والروسي1 ، مقدم برنامج "في عالم الحيوانات" ، نيكاس سافرونوف - فنان 
شرف من االتحاد الروسي ، مقدم البرامج التلفزيونية ألكسندر1 أوليشكو والعديد1 من األشخاص المحترمين 
.اآلخرين


