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Директорам закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної середньої
освіти
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського
фестивалю «Скарбниця народної духовності»
(тема заходу – «Українська паляниця»)
В рамках відзначення 95-річчя юннатівського руху в Україні та
заснування Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України, відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України 28.11.2019 № 1498 Про затвердження
Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямками
позашкільної освіти) 16-17 грудня 2020 року буде проводитись ІІ
(фінальний) етап Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця народної
духовності» (тема заходу – «Українська паляниця»). Положення про захід –
на сайті www.nenc.gov.ua.
Враховуючи ситуацію з епідеміологічним станом на 28 жовтня 2020
року, Оргкомітет з підготовки і проведення заходу прийняв рішення
провести ІІ (фінальний) етап Фестивалю у заочному форматі.
До участі в заході запрошуються команди, переможці І етапу Фестивалю.
(Наказ № 54 від 30 вересня 2020 р.)
Відповідно до Положення про проведення Фестивалю, журі буде
оцінювати учасників за відповідними критеріями по таких номінаціях:
1. Представлення регіональних обрядів, пов’язаних із природою;
2. Презентація діяльності музеїв хліба при навчальних закладах;
3. Конкурс постерів на тему Фестивалю;
4. Виставка-презентація обрядових хлібних виробів регіонів України,
яка відбудеться на базі Народного музею хліба Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Конкурсні матеріали (відео, фото, презентації) необхідно надіслати до
10 грудня 2020 року на електронну адресу: domracheva@nenc.gov.ua (тема
листа: «Скарбниця»). Експонати на виставку (обрядові хлібні вироби)
надсилати на адресу Оргкомітету: 04074м. Київ, вул.. Вишгородська 19,

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Нова пошта
- відділення 252 м. Києва.
Додаткова інформація – за тел.: (044) 430-04-91. Координатор конкурсу:
Козленко В.П., методист НЕНЦ тел: 430-04-91; Пінчук М.О. тел: 096 0464695.
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