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Директорам закладів позашкільної
освіти
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Про проведення «GLOBE Марафону»
в рамках міжнародної науково-освітньої програми GLOBE
У 2019 році програма GLOBE (Глобальне вивчення та спостереження з
метою поліпшення довкілля) в Україні відзначатиме 20-літній ювілей. З нагоди
такої події та відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 р. (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 21.11.2018 р. № 1292, з 15 січня до 15 травня 2019 р.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки, як національний координатор програми GLOBE в Україні,
оголошує Всеукраїнський заочний конкурс «GLOBE Марафон».
Мета конкурсу – поглиблення знань учнівської молоді про навколишнє
природне середовище, розвиток умінь описувати і аналізувати отримані дані в
рамках напрямів дослідження програми та отримання навичок працювати в
команді.
До участі у Марафоні запрошуються команди (4-5 учасників віком
10-16 років) учнів та вихованців закладів загальної середньої та позашкільної
освіти та їхні керівники. Для участі необхідно зареєструватись до 31 січня
2019 року включно, заповнивши анкету.
Марафон триватиме п’ять місяців (січень-травень 2019 р.), протягом яких
учасники будуть виконувати певні завдання, які розміщуватимуться на
українській сторінці програми GLOBE (https://nenc.gov.ua/globe/). Учасники, які
виконають всі завдання, отримають електронні дипломи І, ІІ, та ІІІ ступенів
відповідно до набраної кількості балів або дипломи учасників. Десять команд,
які наберуть найбільшу кількість балів, будуть запрошені на «GLOBE Ігри
2019». Керівники команд отримають подяки Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.

Контактна інформація:
Заступник координатора програми GLOBE в Україні Наталія Миколаївна
Федоренко
Тел: +38097 563 8794
E-mail: globeukraine@nenc.gov.ua
Міжнародна веб-сторінка програми GLOBE: https://www.globe.gov/home
Веб-сторінка програми GLOBE в Україні: https://nenc.gov.ua/globe/
Соціальні мережі: https://www.facebook.com/globeinukraine.
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Додаток № 1 до листа
НЕНЦ МОН України
№ 9 від «14» січня 2019 р.
Програма GLOBE (Глобальне вивчення та спостереження з метою
поліпшення довкілля) – це міжнародна практична науково-освітня програма,
яка об'єднує зусилля учнів, учителів і вчених-дослідників з метою отримання
додаткової інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і
проведення спостережень.
У 2019 році програма GLOBE в Україні відзначатиме 20-літній ювілей.
Адже 27 травня 1999 р. Україна приєдналася до міжнародної науково-освітньої
програми GLOBE і стала часточкою світової спільноти, яка об’єднує науковців,
учителів та школярів і спрямована на розширення обсягу знань про навколишнє
середовище. Тому Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді Міністерства освіти і науки, як національний координатор програми
GLOBE в Україні, з нагоди такої події оголошує Всеукраїнський заочний
конкурс «GLOBE Марафон», який триватиме з 15 січня до 15 травня 2019 р.
Мета конкурсу – поглиблення знань учнівської молоді про навколишнє
природне середовище, розвиток умінь описувати і аналізувати отримані дані в
рамках напрямів дослідження програми та отримання навичок працювати в
команді.
До участі у Марафоні запрошуються команди (4-5 учасників віком 10-16
років) учнів і вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти та
їхні керівники. Для участі необхідно зареєструватись до 31 січня 2019 року
включно,
заповнивши
анкету
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf6LGqsEPBB_msn1IegYB8AKjwuJb
m6277ETmYsZwGvrnIsA/viewform).
Марафон триватиме п’ять місяців (січень-травень 2019 р.), протягом яких
учасники будуть виконувати певні завдання, які розміщуватимуться на
українській сторінці програми GLOBE (https://nenc.gov.ua/globe/) та у
соціальних мережах. За кожне виконане завдання команда може отримати до 25
балів.
Учасники, які виконають всі завдання, отримають електронні дипломи І,
ІІ та ІІІ ступенів відповідно до набраної кількості балів або дипломи учасників.
Десять команд, які наберуть найбільшу кількість балів, будуть запрошені на
«GLOBE Ігри 2019». Керівники команд отримають подяки Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Завдання № 1 «Команда» (січень). Учасникам необхідно обʼєднатися в
команду (4-5 осіб) та придумати її назву; підготувати представлення команди у
форматі відео-демонстрації (не більше 3-х хвилин, обсягом до 20 Мб). У
представленні команди учасникам потрібно назватися, розказати або показати,

за якими напрямами GLOBE вони проводять дослідження, як працюють за
програмою, з ким співпрацюють, чим цікавляться тощо. Завдання потрібно
виконати
до
10
лютого
2019
р.
та
надіслати
на
адресу
globeukraine@nenc.gov.ua.
Завдання № 2, № 3 та № 4 будуть розміщені на українській сторінці
програми у лютому, березні та квітні відповідно. У травні будуть підводитись
підсумки.
Результати конкурсу публікуватимуться на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua
та https://nenc.gov.ua/globe/ і в соціальних мережах.
Організатори залишають за собою право вносити незначні зміни до плану
проведення Всеукраїнського заочного конкурсу «GLOBE Марафон».
Надсилаючи матеріали на конкурс, учасники автоматично погоджуються
на їх використання та розміщення на сторінках періодичних видань і на
електронних дайджестах у мережі Інтернет.

