и

Част от програмата „Култура за всички деца“
В подкрепа на Национален център за лечение и рехабилитация на деца с онкологични заболявания

Цели на проекта:
Да възпитава българските деца в почитане на традициите и обичаи чрез тяхното
възпроизвеждане в наши дни;
Да възпитава чувство за социална отговорност у подрастващите;
Да събере средства за подпомагане на онкологично-болни деца.
Дейности за постигане на целите:
Участие на ученици от основните и средни училища в страната в конкурса чрез
пресъздаване на коледни обичаи, организиране на училищни благотворителни
търгове на картички и коледни сувенири, коледни концерти и други прояви;
Награждаване на най-активните ученици и класове, участвали в кампанията;
Награждаване на най-активните учители.
Основна задача:
Ученици от средните и основни училища в страната организират различни
благотворителни мероприятия, в които представят или продават културен продукт коледни картички и сувенири, пресъздаване на коледни традиции и обичаи,
коледни концерти, като предварително информира всеки гост, че събраните
средства се даряват за подпомагане на деца с онкологични заболявания.
Категории
Най-атрактивна картичка
Най-атрактивен коледен сувенир
Най-скъпо продаден коледен сувенир и картичка
Най-голям дарител
Най-атрактивно пресъздаден български обичай

Категория/място
Май-атрактивно пресъздаване
на български обичай
Най-атрактвна картичка
Най-атрактивен коледен
сувенир
Най-скъпопродаден сувенир или
картичка
Най-голям дарител

Награди
1-во място
2-ро място
Лаптоп
Таблет

3-то място
3D - очила

Поощрения
USB памет

Лаптоп
Лаптоп

Таблет
Таблет

3D - очила
3D - очила

USB памет
USB памет

Лаптоп

Таблет

3D - очила

USB памет

Лаптоп

Таблет

3D - очила

USB памет

3-то място
100 лв.

Поощрения
50 лв.

100 лв.
100 лв.

50 лв.
50 лв.

100 лв.

50 лв.

100 лв.

50 лв.

Награден фонд за учители
Категория/място
1-во място
2-ро място
Май-атрактивно пресъздаване
300 лв.
200 лв.
на български обичай
Най-атрактвна картичка
300 лв.
200 лв.
Най-атрактивен коледен
300 лв.
200 лв.
сувенир
Най-скъпопродаден сувенир или 300 лв.
200 лв.
картичка
Най-голям дарител
300 лв.
200 лв.

Ако желаете да се включите в националния конкурс, моля изпратете:
1. Името на Вашето училище и населеното място, в което се намира
2. Име на училищен координатор и негов мобилен телефонен номер
на имейл unesco.koledari@gmail.com ДО 03.12.2018г.
Календар
Период на реализация на инициативите: 03.12.2018г. - 22.12.2018г.
Период на отчитане на резултатите: 22.12.2019 -29.12.2018г.
Обявяване на резултатите: 14.01.2019г.
Награждаване: до 31.01.2019г.

