«03» червня 2021 р.

№ 134
Директорам закладів
позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму
Шановні колеги!

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами освіти), затвердженого наказом МОН від 24.11.2020 р. № 1452 у
м. Київ Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді в
літній період організує заходи з талановитою і обдарованою молоддю на базі
Всеукраїнського профільного табору «Юннат» в очному форматі.
А саме:
з 29 червня до 2 липня ц. р. у буде проведено Всеукраїнський зліт
юних дослідників-природознавців (далі – Зліт). У програмі заходу – STEMосвіта з агробіологічного профілю, науково-практична конференція, виїзний
практикум, профільні майстер-класи, презентація професійної майстерності,
екскурсійна програма тощо. До участі у Зльоті запрошуються делегації
областей у складі 6 осіб: 1 керівник і 5 учні (вихованців) закладів загальної
середньої та позашкільної освіти, з числа переможців всеукраїнських конкурсів
аграрного та біологічного напряму (Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до
знань - 2021», турнір юних хіміків, турнір юних натуралістів, конкурсів з
квітникарства, зоології тощо). Просимо до 10 червня подати списки учасників
Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців на електронну
адресу: pinchuk@nenc.gov.ua (тема листа «ДОСЛІДНИКИ»). Заїзд учасників –
29 червня за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний екологонатуралістичний центр. Від’їзд – 2 липня після 14.00 год.
з 5 до 8 липня ц. р. буде проведено Всеукраїнський збір лідерів
Дитячого екологічного парламенту (далі - ДЕП). У рамках ДЕП - круглий
стіл з обміну досвіду роботи регіональних осередків ДЕП та юнсекцій
товариства охорони природи (підготувати виступ - презентацію на 7-10
хвилин), заходи до Дня захисту дітей, екологічні естафети, екологічний десант,
профільні майстер-класи, флешмоби, екскурсії. До участі у ДЕП
запрошуються делегації областей у складі 6 осіб: 1 керівник та 5 учнів, з
числа представників регіональних осередків ДЕП, дитячих громадських

екологічних організацій, юнсекцій товариства охорони природи, екологічних
загонів, які діють при обласних, районних, міських еколого-натуралістичних
центрах, станціях юних натуралістів. Просимо до 25 червня подати списки
учасників ДЕП на електронну адресу nataben@nenc.gov.ua (тема листа «ДЕП»).
Заїзд учасників – 5 липня за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр. Від’їзд – 8 липня після 14.00
год.
з 12 до 15 липня ц. р. буде проведений Всеукраїнський фестиваль
патріотичних дій (далі – Фестиваль). У програмі фестивалю – презентації
кращих досягнень юннатів у сфері національно-патріотичної діяльності,
конкурси, майстер-класи, тренінги тощо. До участі у Фестивалі запрошуються
делегації областей у складі 6 осіб: 1 керівника та 5 учнів з числа учасників
Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток», інших
заходів патріотичного спрямування (підготувати виступ - презентацію на 7-10
хвилин). Просимо до 5 липня подати списки учасників Всеукраїнського
фестивалю патріотичних дій на електронну адресу: mosienko@nenc.gov.ua
(тема листа «ПАТРІОТИ»). Заїзд учасників – 12 липня за адресою: м. Київ, вул.
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. Від’їзд – 15
липня після 14.00 год.
Витрати на проживання та харчування учнів під час проведення заходу
здійснює організатор. Проїзд і харчування дітей та супроводжуючих осіб у
дорозі, а також витрати на проживання та харчування керівників делегацій, за
рахунок організації, що відряджає. Збереження життя та здоров’я учнів
забезпечують керівники команд.
Всі вихованці та керівники повинні мати з собою медичні довідки про
стан здоров’я та засоби захисту (маски).
Вартість проживання для керівників – 300-350 грн. за добу.
Вартість харчування для керівників – 120 грн. на добу.
Детальна інформація – за телефоном: (096) 481-21-76; електронна пошта:
katsurak@nenc.gov.ua (Вікторія Кацурак).
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