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Про проведення Конкурсу-рейтингу
творчих учнівських об’єднань
еколого-біологічного напрямку
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України з
метою відбору команди від України для участі у VII міжрегіональному молодіжному
екологічному зльоті «Береги Дружби - 2018» оголошує про проведення Конкурсурейтингу творчих учнівських об’єднань еколого-біологічного напрямку (далі конкурс,
додаток 1).
Конкурс проводиться з метою створення умов для залучення дітей та молоді в
активну природоохоронну діяльність, формування в учнів активної життєвої позиції з
питань охорони навколишнього середовища шляхом участі в практичних заходах по
вивченню біологічного різноманіття.
Склад команди – 5 осіб (4 учні та 1 керівник). Терміни проведення з 04.05.2018 р.
по 21.05.2018 р.
Переможці конкурсу матимуть можливість за сприяння державної установи
освіти «Гомельський державний обласний еколого-біологічний центр дітей та молоді»
у 2018 р. відвідати VII міжрегіональний молодіжний екологічний зліт з вивчення і
збереження біологічного різноманіття в Поліському регіоні «Береги Дружби - 2018»
(м. Гомель, Білорусь). В рамках зльоту заплановано проведення турніру юних
екологів, круглого столу «Екологічні проблеми Полісся і суміжних територій». Для
учасників зльоту будуть організовані екскурсії з відвідуванням природоохоронних
територій, історико-культурних пам'яток, а також дозвільні програми екологічної
тематики.
Фінансування участі в зльоті (харчування, проживання під час проведення
заходу) здійснюється за рахунок організаторів, проїзд до м. Гомель - за рахунок
організацій, що відряджають.
Для участі в конкурсі матеріали слід надсилати на електронну адресу:
ivasiunko@nenc.ua (тема листа «Конкурс-рейтинг»). Контактна особа: Івасюнько
Олена Валеріївна (моб. тел. 0961308950).
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток 1
до листа № 122
від 04.05.2018 р.
Умови проведення
Конкурсу-рейтингу
творчих учнівських об’єднань
еколого-біологічного напрямку
1.

Учасники конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються творчі учнівські об’єднання екологобіологічного напряму закладів загальної-середньої та позашкільної освіти
Склад команди - 5 осіб (4 учні, учасники віком від 7 до 17 років, та 1 керівник).
2.

Умови конкурсу

До участі в конкурсі слід надіслати звіт-висвітлення роботи учнівських
об’єднань за 2017-2018 н.р., що мають вагомі результати за напрямками
природоохоронної діяльності та нагородженні дипломами й грамотами
районного, обласного та всеукраїнського рівня:
1. Відмінні знання в області екології та охорони природи.
2. Практичні навички екологічних досліджень (геоботанічних, основ
ґрунтознавства, гідробіологічних, зоології безхребетних та хребетних).
3. Вагомий досвід дослідження Червонокнижних рослин і тварин.
4. Досвід створення проектів, що відображають діяльність по вивченню та
збереженню біологічного різноманіття в екосистемах різних рангів, у
тому числі і антропогенно-трансформованих.
3.

Вимоги до оформлення робіт

Роботи оформляються у вигляді презентації Microsoft Power Point,
обсягом не більше ніж 20 слайдів, де чітко вказані назва закладу освіти,
контактні номери телефонів та електронна адреса закладу та керівника, список
вихованців гуртка чи учнівського об’єднання.
4.

Терміни проведення конкурсу

Конкурс-рейтинг проводиться з 04.05.2018 р. до 21.05.2018 р.
Остаточний прийом матеріалів – 21.05.2018 р.

