11 лютого 2022 р.

№ 36
Директорам обласних екологонатуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів)
Директорам закладів загальної середньої
освіти

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 2022 рік (за основними напрямами
освіти), затвердженого наказом МОН від 15.12.2021 № 1379, Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН України спільно з
Волинським обласним еколого-натуралістичним центром Волинської обласної
ради з 08 до 10 червня 2022 року у м. Луцьку буде проведено очно фінальний
етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». Тема конкурсу у
2022 році - «Клімат змінюється. Твої дії».
Для участі у заході запрошуються учнівські колективи екологічної
просвіти закладів освіти у кількості 7 осіб: 6 учнів (вихованців) віком від 11 до
17 років, керівник колективу.
Програмою конкурсу передбачено проведення презентації екологопросвітницької та природоохоронної діяльності колективу впродовж
навчального року, конкурсного виступу колективу з теми «Клімат змінюється.
Твої дії».
Для участі в конкурсі необхідно до 11 травня 2022 року на електронну
адресу: voenc17@ukr.net надіслати заявку встановленого зразка (додається).
Тема листа – «Конкурс колективів екологічної просвіти − 2022».
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 фінальний етап заходу буде оприлюднена в
окремому листі на сайті НЕНЦ.
Детальна інформація: у м. Київ – за тел.: 093-213-40-81 (Наталія БЕНЬ); у
м. Луцьк – за тел.: 050-712-21-39 (Юлія БОНДАРЕНКО).

Директор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

Додаток
до листа НЕНЦ № 36
від 11.02.2022
ЗАЯВКА
на участь у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»
1. Область (місто) ______________________________________________
2. Найменування закладу загальної середньої освіти _________________
____________________________________________________________
3. Найменування закладу позашкільної освіти ______________________
____________________________________________________________
4. Назва колективу____________________________________________
5. Тема виступу______________________________________________
6. Список учасників
Прізвище,
ім’я, по батькові

№

Дата
народження

Домашня
адреса

Клас чи
назва гуртка

1
2
7. Прізвище та ім’я капітана колективу:_____________________________
8. Прізвище, ім’я, по батькові керівника колективу___________________
9. Посада керівника колективу__________________________________
10. Контактний телефон керівника________________________________

