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Про проведення фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»
Відповідно до плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами
освіти), затвердженого наказом МОН від 24.11.2020 № 1452, Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН України спільно з
Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання
Одеської обласної ради з 21 до 23 квітня 2021 року у м. Одеса буде проведено
фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім».
Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні, прийнято рішення:
Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім» провести в заочному
форматі.
Для участі в конкурсі запрошуються учнівські колективи екологічної
просвіти закладів освіти у кількості 7 осіб: 6 учнів (вихованців) віком від 11 до
17 років, керівник колективу.
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш
спільний дім», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 14.05.2012 № 573 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 30 травня 2012 року за № 864/21176, командам-учасникам
пропонується заздалегідь записати і розмістити на каналі Youtube або у
хмарному середовищі (наприклад, GOOGLE Диск):
- відеоролик, який має демонструвати презентацію екологопросвітницької та природоохоронної діяльності колективу (тривалість
до 5 хвилин);
- відеозапис конкурсного виступу, в якому має бути розкрита тема
заходу «Атака вірусів. Врятуй Планету» (тривалість до 20 хвилин).

Посилання на відеоматеріали із відкритим доступом надсилаються
оргкомітету до 01 квітня 2021 року на електронну адресу:
odessaunnatskiy@gmail.com (тема листа «Конкурс «Земля – наш спільний дім –
2021»).
Обов’язковою є заявка про участь, яка заповнюється у Google формі за
посиланням https://forms.gle/9Aiv3mLwc4XeyfKD8.
Також до оргкомітету надсилається сценарій виступу колективу (в
електронному вигляді).
За підсумками проведення заходу планується видання збірки матеріалів
щодо діяльності колективів екологічної просвіти.
Детальна інформація про захід буде оприлюднена в окремому листі на
сайті НЕНЦ.
Детальна інформація: у м. Київ – за тел.: 093-213-40-81 (Наталія БЕНЬ); у
м. Одеса – за тел.: 097-341-83-07 (Валентина ГАЛЮТКІНА), 093-267-30-11
(Наталя ПАВЛІЩЕВА).
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