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Керівникам органів управління освітою
районів і міст обласного значення,
керівникам об’єднаних територіальних громад,
керівникам навчальних закладів
обласного підпорядкування

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу «Земля – наш спільний дім»
Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
проводить обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної
просвіти «Земля – наш спільний дім», який відбудеться 01 квітня 2017 року на базі
Львівської санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів № 1 ім. Б.-І.Антонича (вул.
Остроградських,1).
Тема конкурсу на 2017 рік: «Ландшафти як середовище життя та об`єкти охорони».
Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» буде проходити
15-17 травня 2017 року у м. Полтава.
До участі в заході запрошуються колективи екологічної просвіти загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів області, які стали переможцями у районному етапі
конкурсу, у складі 6 чоловік та 1-2 керівників (умови конкурсу, заявка додаються).
Початок конкурсу об 11 год. Реєстрація учасників з 10.00 до 10.45 год. за адресою:
м. Львів, вул. Остроградських, 1.
Щоб завчасно видрукувати і підписати грамоти та подяки департаменту освіти і науки
ЛОДА, заявку про участь в конкурсі колективів екологічної просвіти надіслати
до 20 березня 2017 року на адресу: м.Львів, вул. І.Франка, 133, ЛОЦЕНТУМ, тел/факс 032276-46-07 е-mail: lodenc@ukr.net. Сценарій виступу та презентацію просимо обов’язково
надіслати в електронному варіанті до 25 березня 2017 року.
Просимо Вас поінформувати керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів міста (району) про дату проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
учнівських колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім».

Директор
Виконавець: Матющенко Галина Вікторівна,
тел. 276 46 07, моб. 096 45 95 039

А.Кийко

Додаток 1
Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу колективів
екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів на тему: «Ландшафти як середовище життя та об`єкти охорони»
(2017р.) - щороку тема міняється
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти
проводиться з метою активізації участі учнівської молоді в природоохоронній роботі та
екологічному русі.
До участі в конкурсі від кожного району(міста) запрошується колектив екологічної
просвіти, переможець районного(міського) туру (наказ відділу освіти). Кількісний склад
колективу екологічної просвіти: 6 учнів і 1(2) керівника.
Під час презентації колектив представляє досвід просвітницької діяльності в районі
природоохоронного та екологічного напрямку з використанням плакатів, малюнків,
фотографій, відеосюжетів тощо. Запис відеоматеріалу повинен бути на CD – або DVDдисках із якісним звуком. Допускається використання фонограм типу «мінус» на CD- або
міні-дисках (крім формату МРЗ).
У програмі конкурсу:

-

- презентація діяльності колективу «Екологічна пропаганда в дії» ( виступ-візитівка +
відеопрезентація ) = ( до 5 хвилин).
- творчий виступ екологічного змісту ( виступ артистичний, дотримуватись теми, виступати
у швидкому ритмі ) = (до 20 хвилин);
Вимоги до конкурсних виступів:
1. Тривалість виступу до 20 хвилин. За перебільшення виділеного часу знімаються бали.
2. Актуальність порушеної у виступі екологічної проблеми та її соціальне значення для
Європи, України, області, району, міста, села в контексті загальноєвропейського процесу
«Довкілля для Європи». (1-5 б.).
3. Наявність сценарію та ілюстративного матеріалу до виступу (плакати, малюнки,
фотографії, відео матеріали про природоохоронну і екологічну діяльність колективу).
(1-5 б.).
4. Зв'язок з державними та громадськими екологічними організаціями при вирішенні
проблеми, результативність проведеної роботи (1-5 б.).
5. Результативність проведених виступів у регіонах, їх підтвердження документально і в
презентації.(1-5 б.).
6. Рівень виконавської майстерності. (1-3 б.).
7. Оригінальність художнього оформлення. (1-2 б.).
8. Використання засобів активізації аудиторії. (1-2 б.).
9. Відповідність костюмів. (1-3 б.).
10. Рівень режисури. (1-3 б.).
Презентація просвітницької та природоохоронної діяльності колективу оцінюються за
наступними критеріями:
конкретна природоохоронна діяльність колективу в районі, місті, селі;
- кількість та результативність проведених виступів у регіонах, їх документальне
підтвердження;
- зв`язок колективу з громадськими та природоохоронними організаціями;
- рівень подання матеріалу під час презентації;
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за презентацію – 12.
Максимальна кількість балів в цілому за виступ і презентацію – 45.
Сценарії виступів подавати обов'язково у друкованому та електронному варіантах.
Кращі сценарії виступів колективів планується видати окремою збіркою в якості
методичних матеріалів на допомогу вчителям, методистам шкіл та позашкільних
навчальних закладів.

Додаток 2

Заявка
на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу колективів
екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
від ________________________________району
1. Назва колективу:
__________________________________________________________________
2. Тема виступу:
__________________________________________________________________
3.Список учасників:
№
з/п

Прізвище,
ім'я, по батькові

Дата
народження

Домашня адреса

Клас,
гурток

Повна назва
навчального
закладу

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прізвище та ім'я капітана колективу:
_____________________________________________________________________________
Керівник колективу екологічної просвіти
_______________________________________________________прізвище, імя, по батькові
_______________________________________________________посада
_______________________________________________________конт. телефон (роб, моб.)

Коротке представлення колективу екологічної просвіти 5-6 речень.
Сценарій виступу, заявку та презентацію подати обов'язково у електронному варіанті
до __________п.р.

