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«ЕКОклас» показали  юннати України

12-14 березня в Національному еколого-натуралістичному центрі (НЕНЦ) Міністерства
освіти та науки  України вперше відбувся  «Турнір юних натуралістів»-2014 як

національний етап цього міжнародного змагання. Творче завдання турніру  - розробка
власного екологічного проекту – поставили  перед школярами  ініціатори  конкурсу

«ЕКОклас» Геннадій Виходцев та торговельна  мережа «Фокстрот».

У національному етапі міжнародного «Турніру юних натуралістів» взяли  участь 5 
команд-переможців, що були визначені з-поміж  26 шкільних колективів країни на 
заочному відбірковому етапі турніру. У конференц-залі НЕНЦ шкільні команди з  
Сумської,  Донецької, Хмельницької, Чернігівської  областей та м. Києва захищали свої 
проекти, створені у рамках соціального проекту «ЕКОклас»  та відстоювали їх у наукових 
дискусіях з членами журі.  

- Нам важливо підтримати ініціативи школярів-учасників нашого проекту у 
збереженні довкілля, але не менш важливо пожвавити загальну увагу 
суспільства до проблеми екологічної безвідповідальності та сприяти 
формуванню державної політики, спрямованої  на підвищення екологічної 
культури серед дітей та молоді, - прокоментував  В’ячеслав Поврознік, 
виконавчий директор  торговельної мережі «Фокстрот». – Тому  наш соціальний 
проект «ЕКОклас» став частиною системної роботи НЕНЦ МОН України та 
предметом співпраці з фахівцями міністерства, а «Фокстрот» - партнером 
«Турніру юних натуралістів», що є гарним форматом прищеплення любові до 
природи серед дітей.

Команди-учасниці «Турніру юних натуралістів» були різними за складом, віком, 
змістом своїх ЕКОпроектів,  але показали однаково високий рівень робіт та прагнення до 
перемоги. Члени журі  віддали перемогу проекту «Свій вклад», реалізованому командою 
«ДунNaturalists» із міста Дунаївці Хмельницької області у рамках  соціального проекту  
«ЕКОклас». Фахівці оцінили практичну значимість та масове залучення громади до 
реалізації проекту -  не лише школярів рідної школи, вчителів та керівників гуртків, але і 
мешканців свого району.

- Дізнавшись про загрозу, яку несуть неправильно утилізовані батарейки, ми 
вирішили здійснити свій вклад у вирішення цієї проблеми на рівні міста. 
Мешканці активно відреагували  на нашу ініціативу, швидко наповнили 
контейнери, встановлені разом з інформаційними афішами у під’їздах житлових
будинків та у школі. Вже після першого дня реалізації нашої акції до пункту 
прийому було здано 160 батарейок. Для порівняння: за три попередні місяці 
кількість зданих елементів живлення до єдиного пункту прийому батарейок у 
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місті склала лише 40 штук, - розповіла учасниця команди «ДунNaturalists» Ілона
Мельник.

- Дуже органічною є ідея проекту, яку обрали ці діти і яка виявилася їм під силу, – 
поділилася своїми враженнями член журі Анна Корнієнко, старший науковий співробітник
лабораторії  діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук. -   Правильними виявилися й методи реалізації, 
серед яких анкетування та роз’яснювальна робота серед молодших та старших класів 
щодо шкоди від неправильної утилізації небезпечних відходів. Школярі почули  ініціаторів
проекту, а члени журі – оцінили цей зворотній зв'язок.

За підсумками турніру колектив-переможець «ol13ena» - команда 
Красноармійського навчально-виховного комплексу Донецької області представить 
Україну на фіналі в Болгарії  29 квітня – 5 травня 2014, де між собою змагатимуться 
команди юних натуралістів  з різних країн світу.  А соціальний проект «ЕКОклас»  від 
мережі «Фокстрот» та НЕНЦ МОН України до 12 травня продовжує збирати 
прихильників, здатних на справжні дорослі вчинки заради  збереження  довкілля.

Довідка: Всеукраїнський конкурс «ЕКОклас» стартував 13 листопада 2013 року під гаслом «Твій перший 
дорослий проект». Це унікальна ініціатива Геннадія Виходцева та торговельної мережі «Фокстрот. Техніка 
для дому». Організаційним партнером виступив Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України, інформаційним партнером - газета "Комсомольская правда в 
Украине". Проект має на меті об'єднати спільні зусилля дітей, батьків і вчителів заради поліпшення 
екологічної ситуації своєї малої батьківщини. До проекту залучено експертів з Міністерства екології України
та Міністерства освіти і науки України. Стейколдерами «ЕКОкласу» вже стали представники ЗМІ, 
благодійних фондів, КНТЕУ та більше 10 українських представництв всесвітньо визнаних виробників 
техніки.

До участі в конкурсі запрошуються учнівські колективи 1-11 класів, творчі учнівські об'єднання 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України віком від до 6 до 17 років включно та 
педагоги з практичним досвідом роботи в галузі екології, дослідницькій та природоохоронній діяльності. 
Конкурс проводиться заочно за колективними номінаціями: «ЕКОдизайн», «ЕКОінновація», «ЕКОкреатив». 
Роботи приймаються до 5 травня 2014р. Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться 12 
травня 2014 р. 

Торговельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є провідним ритейлером в сегменті роздрібних 
продажів електроніки та побутової техніки в Україні. Перший магазин торгової мережі був відкритий в 1994 
році, і станом на березень 2014 року в Україні налічується 235 супермаркетів ТМ «Фокстрот. Техніка для 
дому». Магазини представлені в 115 обласних і районних центрах України, при цьому їх загальна площа 
складає більше 319 000 кв. м. Згідно з рейтингом, складеним аудиторською компанією Deloitte & Touche у 
2013 році, торгівельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» входить до числа 500 найбільших компаній 
Центральної та Східної Європи. З 2010 року торгова мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є 
членом-учасником «Euronics» - найбільшої закупівельної групи електроніки та побутової техніки, 
представленої в 30 країнах Європи.


