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Директорам департаментів освіти і 
науки Київської, Чернігівської
та Житомирської обласних 
державних адміністрацій

Директорам закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти

Головам територіальних громад

Щодо проведення конкурсу
для шкіл сільської місцевості
”Пришкільна ділянка — 
як освітній майданчик для 
сучасних безпечних
агротехнологій”

Шановні колеги!

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України спільно з Green Cross Ukraine розпочинає
проведення  конкурсу  «Пришкільна  ділянка  — як освітній  майданчик  для
сучасних безпечних агротехнологій» (для шкіл сільської місцевості, які мають
учнівські  навчально-дослідні  земельні  ділянки,  в  Київській,  Чернігівській  та
Житомирській областях).

Мета і завдання конкурсу:
• створення мережі  учнівських навчально-дослідних земельних ділянок -

«Шкільних  садів»,  як  освітніх  майданчиків  з  сучасними  безпечними
агротехнологіями для здорового харчування;

• виявлення  і  підтримка  шкіл  сільської  місцевості,  які  зацікавлені  в

створенні  освітніх  майданчиків  на  своїх  пришкільних  земельних
ділянках;

• залучення  учнів,  учителів,  батьків  та  сільськогосподарських  і  інших

організацій до розвитку пришкільних земельних ділянок з метою набуття
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учнями сучасних навичок праці, трудового виховання та профорієнтації
учнівської молоді;

• допомога  школам,  які  мають  учнівські  навчально-дослідні  земельні

ділянки,  оцінити та реалізувати потенціал навчально-дослідних ділянок
задля досягнення освітньої мети;

• об’єднання  зацікавлених  шкіл,  які  мають  учнівські  навчально-дослідні

земельні  ділянки,  в  загальну  мережу  та  налагодження  їхніх  зв’язків  з
науковими і освітніми аграрними закладами.

До участі у конкурсі запрошуються школи сільської місцевості зазначених
областей, які мають учнівські навчально-дослідні земельні ділянки (або окремі
їхні підрозділи).

Конкурс буде проводитися у два етапи.
Перший (відбірковий) етап буде проводитися в заочній формі.
Другий (фінальний) етап буде проводитися в очній формі.
На  перший  етап  конкурсу приймаються  заповнені  відповідної  форми

заявки (положення та форма заявки додаються).
Термін подання  заявок на перший (відбірковий) етап:  з  20 січня по  08

лютого 2019 року.
Підведення підсумків першого етапу Конкурсу — з 10 по 15 лютого 2019

року.
Заявки на конкурс надсилати на е-mail: cvetic@nenc.gov.ua.

Контактна інформація:
Директор  НЕНЦ:  Вербицький  Володимир  Валентинович

(тел. (044) 430-02-60, е-mail: verbitskiy@nenc.gov.ua).
Директор Green  Cross  Ukraine:  Сапіга  Юрій  Станіславович

(е-mail: greencross.org.ua@gmail.com)

Координатор  конкурсу:  Штурмак  Любов  Іванівна (тел.  80973917619,
е-mail: cvetic@nenc.gov.ua).

З повагою,

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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