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Про організацію та проведення заходів 

на базі Всеукраїнського профільного 

табору «Юннат» у 2015 році

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження

Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових  заходів  з  дітьми  та

учнівською молоддю на ІІ півріччя 2015 року за основними напрямами позашкільної

освіти»  від  06.04.2014  №  400  та  з  метою  державної  підтримки  обдарованих  і

талановитих дітей на базі  Всеукраїнського профільного табору «Юннат» з  4 по 10

червня 2015 року буде проведений Всеукраїнський збір лідерів дитячих екологічних

парламентів  (ДЕП),  екологічних загонів  при  обласних,  районних,  міських еколого-

натуралістичних центрах, станціях юних натуралістів.

У рамках заходу будуть проведені: природоохоронна акція до Всесвітнього дня

навколишнього  середовища,  екологічна  естафета  «Природа  наш  дім»;  екологічний

десант;  ігрова  програма  «Жива  екологічна  стежка»;  профільні  майстер-класи;

конкурсні  змагання  ерудитів;  конкурс  авторської  екологічної  пісні;  ярмарок

екологічних ідей; флешмоби.

У  творчих  групах  здійснюватиметься   розробка  учасниками  екологічних

проектів.  Передбачається  проведення  практичних  природоохоронних  та

просвітницьких акцій, підготовка публікацій, фотозвітів, репортажів, екскурсії тощо.

Для керівників делегацій діятиме «Методичний аудиторіум».

До участі у заході запрошуються делегації від області у складі 5 учнів і один

керівник. 

Заїзд учасників збору 4 червня, від’їзд 10 червня. 

Адреса:  м. Київ,  вул. Вишгородська,19,  Національний  еколого-натуралістичний

центр.

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу тролейбусом № 33, маршрутними

таксі № 181, № 558 до зупинки «вул. Мостицька».

Витрати на проживання та харчування учнівської молоді під час перебування у

Всеукраїнському  таборі  «Юннат»  здійснює  Національний  еколого-натуралістичний

центр, керівників делегацій – за рахунок відряджуючої сторони.

Проїзд  і  харчування  дітей  в  дорозі  та  супроводжуючих  осіб  здійснюється  за

рахунок організації, що відряджає. 

Керівників  команд  просимо  завчасно  придбати  квитки  на  зворотній  шлях.

Збереження життя та здоров’я учасників заходу забезпечують керівники команд. 

Детальна інформація за телефонами: (044) 430-02-60, (044) 430-00-64.
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