Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Головне управління освіти і науки

ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника 34б, тел./факс 4-72-26,
if_odencum@ukr.net www.oencum.if.ua
Від 20.12.2011р. № 111

Начальникам відділів (управлінь) освіти
райдержадміністрацій (міськвиконкомів)

Про участь у обласному екологічному
проекті на краще зовнішнє озеленення
територій навчальних закладів
«Заквітчаймо рідну школу»
Відповідно до плану роботи Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (надалі - Центр) на 2012 рік та з
метою залучення учнівської молоді до озеленення території загальноосвітніх
шкіл та позашкільних навчальних закладів, активізації пізнавальної, творчої
діяльності учнів, формування екологічної культури особистості Центр
започатковує обласний екологічний проект на краще зовнішнє озеленення
територій навчальних закладів «Заквітчаймо рідну школу» (надалі Проект).
Запрошуємо взяти участь у Проекті педагогів та учнів загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів, педагогів.
Умови участі у Проекті та склад оргкомітету додаються (додатки 1, 2).
Просимо інформацію про Проект довести до відома керівників
навчальних закладів та сприяти участі учнів, вчителів у заходах в рамках
Проекту.

Директор

Т.В.Гудзик

Додаток 1
до листа Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді
від ______________№__________

Умови участі
у обласному екологічному проекті на краще зовнішнє озеленення територій
навчальних закладів «Заквітчаймо рідну школу»
«Кожна школа повинна мати своє обличчя,
свої екологічні звичаї і традиції, які
сприяють
поглибленому
екологічному
вихованню»
В.О.Сухомлинський
Обласний екологічний проект на краще зовнішнє озеленення територій
навчальних закладів «Заквітчаймо рідну школу» (надалі Проект) є командним
змаганням школярів та гуртківців навчально-виховних закладів.
Координатор Проекту
Ініціатором і координатором Проекту є Івано-Франківський обласний еколого –
натуралістичний центр учнівської молоді.
Мета Проекту
Залучення учнівської молоді до озеленення території загальноосвітніх шкіл та
позашкільних навчальних закладів, активізація пізнавальної, творчої діяльності
учнів, формування екологічної культури особистості.
Учасники Проекту
Учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, педагоги.
Основні завдання Проекту:
 формування високого рівня еколого-естетичної культури учнів та
вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
 створення художнього образу інтер’єрів навчальних закладів відповідно
до їхнього профілю засобами озеленення;
 ознайомлення з сучасними тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та
декоративного садівництва, розробка та реалізація стилістичних задумів
проектів родинного саду, саду пряностей, міського дворика тощо;
 розширення асортименту квітково-декоративних рослин, екзотичних
деревних і чагарникових порід;

 популяризація досягнень вітчизняного квітникарства та декоративного
садівництва, нових сортів і прогресивних агротехнічних прийомів;
 практичне залучення учнівської молоді до Всеукраїнських трудових акцій
«Парад квітів біля школи», «Юннатівський зеленбуд», Всеукраїнського
науково-освітнього проекту «Оптимізація моделі озеленення території
навчальних закладів».
На допомогу виконання основних завдань Проекту пропонуємо
методичну розробку «Озеленення навчальних закладів», яка розміщена на сайті
ОЕНЦУМ www.oencum.if.ua (розділ «Видавнича діяльність»).
Порядок проведення Проекту
Проект проходить у два етапи:
І етап – січень – березень – 2012 року
ІІ етап – квітень – листопад 2012 року
Завдання І етапу Проекту:
 складання плану-схеми посадок дерев, кущів, проектування нових
квітників з урахуванням існуючих зелених насаджень та їх
реконструкції;
 підбір видового складу однорічників, дворічників, багаторічників,
декоративних квітучих кущів, екзотичних деревних порід;
 залучення громадськості, батьків, спонсорів до розширення
асортименту посадкового матеріалу;
Учасники І етапу Проекту до 15 березня 2012 року надсилають обласному
оргкомітету на адресу: 76018, м. Івано-Франківськ, п/с 65, ОЕНЦУМ такі
матеріали:
 план-схему посадок дерев, кущів, влаштування нових квітників з
урахуванням існуючих зелених насаджень та їх реконструкції
(формат А3);
 обґрунтування вибраного варіанту зовнішнього озеленення.
Критерії оцінювання І етапу Проекту:
 використання сучасних методів озеленення з урахуванням новітніх
технологій ландшафтного дизайну;
 оптимальний баланс території (раціональне розпланування доріжок,
газонів, квітників, зелених насаджень);
 різноманітність асортименту квітково-декоративних та деревночагарникових порід.

Завдання ІІ етапу:
 практична робота з озеленення території відповідно до розробленого
плану-схеми;
 створення художнього образу інтер’єру навчального закладу
відповідно до його профілю засобами озеленення;
 практичне залучення учнівської молоді до Всеукраїнських трудових
акцій «Парад квітів біля школи», «Юннатівський зеленбуд»,
Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Оптимізація моделі
озеленення території навчальних закладів»;
 залучення громадськості, батьків, спонсорів до розширення наявного
асортименту посадкового матеріалу, благоустрою території.
Учасники ІІ етапу Проекту до 15 листопада 2012 року надсилають обласному
оргкомітету на адресу: 76018, м. Івано-Франківськ, п/с 65, ОЕНЦУМ такі
матеріали:
 інформацію про хід ІІ етапу Проекту;
 перелік асортименту квітково-декоративних та деревно-чагарникових
рослин, використаних у зовнішньому озелененні;
 Фото-, відеоматеріали.
Критерії оцінювання ІІ етапу Проекту:
 використання сучасних тенденцій в галузі ландшафтного дизайну та
декоративного садівництва;
 естетичний зовнішній вигляд прилеглої до навчального закладу
території;
 різноманітність видового складу квітково-декоративних та деревночагарникових порід, які використані в озелененні.
Підведення підсумків та нагородження переможців
За результатами роботи обласного оргкомітету на підставі опрацювання
надісланих матеріалів та оцінювання результатів роботи на місцях членами
оргкомітету визначаються переможці Проекту, які нагороджуються грамотами
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Додаток 2
до листа Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді
від_______________№________

Склад обласного оргкомітету з координації Проекту
1. Гудзик Тамара Василівна, директор обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді – голова оргкомітету;
2. Вівчарук Леся Дмитрівна, методист обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді – секретар оргкомітету.
3. Тимків Валентина Василівна, заступник директора обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді – член оргкомітету;
4. Шинкарук Галина Василівна, зав. відділом біології обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді – член оргкомітету;
5. Шпуляр
Світлана
Богданівна,
методист
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді – член оргкомітету;
6. Маліборська Людмила Павлівна, зав. організаційно-методичним відділом
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – член
оргкомітету;
7. Левицька Ганна Василівна, в/о директора, методист відділу квітництва і
органічного землеробства Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції – член оргкомітету;
8. Кузів Галина Володимирівна, керівник гуртків обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді – член оргкомітету;
9. Кашалаба Ольга Мирославівна, методист відділу квітництва і органічного
землеробства Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції – член
оргкомітету.

