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Директорам обласних еколого-
натуралістичних центрів (станції
юних натуралістів)

Про проведення в
УДЦ «Молода гвардія»
тематичної екологічної зміни
«До кришталевих джерел»

Згідно  Указу  Президента  України  «Про  Стратегію  національно-
патріотичного виховання  дітей  та  молоді  на  2016-2020  роки»  від  13  жовтня
2015 р. № 580 однією із сфер національно-патріотичного виховання є охорона
довкілля. 

Інформуємо Вас про те, що з цією метою з 24 квітня по 14 травня 2016
року  в  УДЦ  «Молода  гвардія»  (Одеська  область)  планується  проведення
тематичної  екологічної зміни «До кришталевих джерел»,  під час якої  пройде
Всеукраїнський форум юних екологів – щорічний комплексний педагогічний,
освітньо-виховний, культурно-просвітницький захід,  що проводиться з метою
пропаганди та розвитку екологічної культури серед учнівської молоді.

Засновниками є :
• - Міністерство освіти і науки України;
• - Міністерство соціальної політики України;
• - Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
• -  Державне  підприємство  «Український  державний  центр  «Молода

гвардія».
Участь  у  форумі  мають  право  брати  учні  (вихованці)  загальноосвітніх

навчальних  закладів;  вихованці  (учні,  слухачі)  позашкільних  навчальних
закладів  віком  від  9  до  16  років  включно  з  числа  переможців,  призерів  та
учасників  міжнародних  і  всеукраїнських  заходів  з  еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти (Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний
дім»,  Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об’єктиві  натураліста»,
Всеукраїнського  конкурсу  «Енергія  і  середовище»,  Всеукраїнських
експедиційно-польових зборів  команд юних екологів  і  натуралістів  та  інших
всеукраїнських,  обласних,  районних  конкурсів  екологічного  та
натуралістичного спрямування тощо).

У  програмі  форуму  розроблення  та  реалізація  екологічних  проектів,
робота  круглого  столу  «Дитячий  екологічний  парламент:  проблеми  і
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перспективи»,  дискусійні  майданчики,  флешмоби,  профільні  майстер-класи,
походи,  екскурсії,  ярмарок  екологічних  ідей,  практичні  природоохоронні  і
просвітницькі акції у тому числі закладання юннатівської алеї тощо. 

В  рамках  форуму  буде  проводиться  виставка  юних  екологів-
природоохорнців  (площа  експозиції  1м*  для  кожної  області)  На  виставці
презентуються результати природоохоронної діяльності,  кількість екологічних
стежин,  методичні  розробки,  розкладнички,  фотоальбоми,  щоденники
дослідницької роботи, вироби з природного матеріалу.
 Детальна програма буде оприлюднена дещо пізніше.

Формування  команди  учасників  від  кожної  області  покладається  на
облЕНЦ (облСЮН). До складу команди входить 8-9 учнів, обов’язково з різних
районів  області.  Списки  учасників  табірної  зміни  необхідно  подати  до  20
березня 2016 року на адресу НЕНЦ (форма заявки від області буде пізніше).

Враховуючи  строки  проведення  тематичної  зміни  просимо  врахувати
участь школярів на той період у олімпіадах, конкурсах, змаганнях, ЗНО. Заміна
учасника  не  пізніше  ніж  за  п’ять  днів  до  початку  зміни,  з  дозволу
Мінсоцполітики України. У іншому випадку квота віддається іншій категорії.

Супровід  учасників  зміни  покладається  на  обласні  управління
Мінсоцполітики. Проїзд та харчування дітей у дорозі за рахунок відряджаючої
сторони.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність започаткування тісної співпраці з
установами соціальної сфери. Під час поведення районних, міських, обласних
етапів конкурсних змагань обов’язково запрошувати представників управлінь
соціальної політики Мінсоцполітики, як почесних гостей, так і до складу журі. 

Детальна інформація за тел. 0(44) 430-00-64, 430-02-60 (контактна особа-
Вербицька Т. А.) 

Директор НЕНЦ                                       В. В. Вербицький


