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Керівникам місцевих органів управління
освітою райдержадміністрацій
(міськвиконкомів), об’єднаних
територіальних громад
Директорам рай/міськ СЮН(ЕНЦ)
Шановні колеги!
Скеровуємо до Вашої уваги перелік Всеукраїнських заочних екологічних,
природоохоронних, акцій, конкурсів
№
Назва конкурсу, акції
з/п
1. Всеукраїнська акція «Кролик»
2. Всеукраїнський конкурс з квітництва та
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»
3. Всеукраїнська природоохоронна акція
«Годівничка»
4. Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів»
5. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку
«Зоологічна галерея»
6. Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків»
7. Всеукраїнська трудова акція «Парад квітів
біля школи»
8. Всеукраїнська акція «День юного
натураліста»
9. Всеукраїнська дитячо-унацька екологопатріотична гра «Паросток»
10. Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних
земельних ділянок
11. Всеукраїнський конкурс-огляд внутрішнього
та зовнішнього озеленення навчальних
закладів «Галерея кімнатних рослин»

Термін подачі
матеріалів у НЕНЦ
до 31 березня
З 19 березня по
10 квітня
до 15 квітня
до 15 квітня
до 1 квітня
до 1 жовтня
до 1 грудня
до 15 жовтня
до 30 листопада
до 1 грудня
до 1 грудня

12. Всеукраїнський конкурс-огляд «Дивовижна
до 1 листопада
теплиця»
13. Всеукраїнська трудова акція «Дослідницький
до 1 грудня
марафон»
14. Всеукраїнська трудова акція «Юннатівський
до 1 грудня
зеленбуд»
15. Всеукраїнська трудова акція «Плекаємо сад»
до 1 грудня
16. Всеукраїнський
конкурс
школярів
та
до 1 грудня
учнівської молоді «Вчимося заповідувати»
17. Всеукраїнський
конкурс
школярів
та
до 1 листопада
учнівської молоді «Мій рідний край, моя
земля»
18. Всеукраїнська природоохоронна акція «Птах
до 1 грудня
року 2018»
19. Всеукраїнський еколого-натуралістичний
до 1 листопада
похід «Біощит»
20. Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст
до 1 грудня
і сіл»
21. Всеукраїнський тематичний конкурс «День
до 1 грудня
рослин»
22. Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»
до 1 листопада
23. Фахові конкурси з педагогічної майстерності:
- Відкритий рейтинг якості позашкільної
до 15 грудня
освіти;
- Всеукраїнський
конкурс
програм,
до 15 грудня
навчально-методичних матеріалів та
віртуальних ресурсів з
екологонатуралістичного напряму позашкільної
освіти;
- Всеукраїнський
конкурс
«Цікава
до 15 грудня
школа»;
- Всеукраїнська щорічна заочна виставка
до 15 грудня
видавничої продукції з екологонатуралістичного
напряму.
Заочні
педагогічні читання
«Позашкільна
педагогіка»;
- Всеукраїнський конкурс рукописів
до 25 грудня
навчальної
літератури
екологонатуралістичного
напряму
для
позашкільних навчальних закладів
Інформуємо, що з 2018 року охочі взяти участь в цих заходах
матеріали подають безпосередньо на Всеукраїнський етап, відповідно до
умов (див. сайт НЕНЦ www.nenc.gov.ua).
З повагою,
директор

Тамара Гудзик

