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Умови проведення
конкурсу «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC»

1. Загальні положення

Конкурс «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC» (далі  – Конкурс)
– це щорічна винагорода від Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України для вчителів біології та
педагогічних  працівників  творчих  учнівських  об’єднань  біологічного
профілю, освітян активного впливу на процеси змін в освіті.

Винагорода покликана відзначити досягнення вчителя  не лише щодо
своїх  учнів,  а  й  щодо суспільства,  та  підкреслити важливість  педагогічної
спільноти в Україні, їхні зусилля варті того, аби бути визнаними.

Навіщо цей конкурс:
 привернути увагу суспільства до важливості освіти та ролі вчителів;
 підняти престиж та популяризувати професію вчителя в Україні;
 заохочувати  вчителів  залишатися  в  професії  та  стимулювати  інших

приєднуватися до вчителювання;
 надихнути педагогічних працівників на подальшу співпрацю з НЕНЦ.

Організаційно-методичне  забезпечення  Конкурсу  здійснює
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України.

Інформація  про  проведення  Конкурсу  розміщується  на  офіційному
сайті  Національного  еколого-натуралістичного  центру,  а  також  у  засобах
масової інформації.

Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».

2. Учасники Конкурсу

Учасники  Конкурсу  –  вчителі  біології  та  педагогічні  працівники
творчих учнівських об’єднань біологічного профілю.



Якого вчителя ми шукаємо?
Насамперед того,  який активно бере  участь  у  різноманітних  заходах

Національного  еколого-натуралістичного центру, залучаючи  своїх  учнів  чи
вихованців до дослідницької та творчої діяльності.

Вчителя,  який надає учням чи вихованцям освіту, що ґрунтується на
цінностях розвитку навичок для життя та роботи. Таку освіту, що готує їх до
світу, у якому живуть дуже різні люди.

Вчителя,  досягнення  учнів  якого  (поза  межами  класної  кімнати)
забезпечують  суспільство  унікальними  моделями  реалізації  особистого
успіху.

3. Порядок і строки проведення Конкурсу

Конкурс  проходить  щорічно  у  заочному  форматі з  01  листопада
поточного року до 15 лютого наступного року.

Підставою  для  участі  в  Конкурсі  є  заповнення  форми  реєстрації  на
офіційному сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua/ до 31 грудня поточного року.

Винагорода Конкурсу присуджується у номінаціях:
–  «Визнання  –  BIOLOGY  TEACHER  NENC»  –  кращі  у  науково-

дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських конкурсах;
–  «Визнання  –  BIOLOGY  TEACHER  NENC»  –  кращі  у  творчих

конкурсах Національного еколого-натуралістичного центру;
–  «Визнання  –  BIOLOGY  TEACHER  NENC»  –  кращі  у  науково-

методичних  конкурсах  і  методичних  заходах  Національного  еколого-
натуралістичного центру;

– «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC» – за підтримку найкращим
мотиваційним листом свого учня/учениці чи вихованця/вихованки.

Дані внесені при реєстрації щодо переможців різних конкурсів і заходів
Національного еколого-натуралістичного центру, а також мотиваційні листи
учнів ретельно перевіряються.

4. Порядок визначення переможців

Члени  журі  визначають  переможців  Конкурсу  шляхом  ранжування.
Переможці оголошуються не пізніше 01 лютого поточного року.

5. Нагородження переможців

Переможці  номінацій  Конкурсу  нагороджуються  сертифікатами  та
приємним  подарунком  – пам’ятна  статуетка  «Визнання  –  BIOLOGY
TEACHER NENC».

6. Порядок фінансування Конкурсу

Витрати  на  організацію  та  проведення  Конкурсу  здійснюються  за
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.
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