РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СЛИВЕН

- КОМПАНИЯ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ПОСТЕР
ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА
Изгрев или залез на Слънцето, многоцветната арка на дъгата, сиянието на свещ, осветеността от
лампите са неща, които могат да внесат уют и топлина в живота ни. Хората сме привлечени от светлината. Но
светлината е много повече от това, което изглежда на пръв поглед. Светлината има много форми, които до
голяма степен са невидими и неоткриваеми без модерна технология. Светлината ни позволява да общуваме,
да се забавляваме, да изследваме и да разбираме света, в който живеем и Вселената в която сме.
Условия








Постерът да е посветен на Международната година на светлината и базираните на нея технологии;
Информацията да е научно издържана, онагледена и добре обяснена;
Формат – 50/70 или 100/70 см.;
Постерите могат да бъдат индивидуални или от група ученици;
Възрастови групи: I – IV кл. ; V – VIII кл.; IX – XI кл.;
Могат да се използват и собствени снимки на интересни светлинни обекти и явления;
На гърба на постера да е изписано: име и координати за връзка;

Срокове
Вашите постери ще приемаме до 6 март 2015 г. (включително), в сградата на Детски комплекс,
ул. „П. Славейков” 8, от 8:30 до 17 ч., всеки работен ден.
Компетентно жури ще разгледа и оцени разработките. Победителите от съответните възрастови групи
ще бъдат обявени на 27 март 2015 г., в сайта на РИО - Сливен и на https://www.facebook.com/odksl?fref=ts
Всички постери ще бъдат експонирани в изложба във фоайето на Детски комплекс и ще могат да
бъдат разглеждани от 16 до 31 март 2015 г.
След 14. 04. 2015 г., постерите ще Ви бъдат върнати.
Награждаване
Победителите ще получат грамоти и предметни награди, които ще им бъдат връчени официално.
За допълнителна информация:
РИО – Сливен - В. Маринова - старши експерт по природни науки и екология, тел. 044/611 019,
Детски комплекс - Д. Кирякова - учител по астрономия, GSM 0889703709.
В помощ може да Ви бъде сайта на Международната година на светлината: http://www.light2015.org/Home.html

