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Від 17.04.2019 р. № 521/01-14/02.3

Керівникам місцевих органів управління освітою
райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
об’єднаних територіальних громад

Про започаткування обласного
проекту «Рух лісових рейнджерів»
З метою залучення учнів до практичної природоохоронної діяльності,
привернення уваги широкого загалу до проблеми споживацького відношення
до лісів, виховання у дітей шанобливого ставлення до природи, розширення і
поглиблення знаннь у галузі ефективного природокористування та
формування культури поведінки в природі започатковується проект «Рух
лісових рейнджерів» (далі – Проект). Просимо сприяти у втіленні Проекту,
що додається, у закладах загальної середньої та позашкільної освіти.
Додаток: на 3 арк.

Директор департаменту

Гудзик Т.В.
54-72-26

Віктор Кімакович

Додаток
до листа департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 17.04.2019 р. № 521/01-14/02.3

Обгрунтування проекту «Рух лісових рейнджерів»
Бійся байдужих!
Це з їхньої мовчазної
згоди відбувається
все зло на землі.!
Юліус Фучик
Ліс відіграє велику роль у житті людини та суспільства, адже він є
легенями планети, які постачають кисень та відновлюють склад повітря,
незамінним постачальником сировини для промисловості країни та
притулком для багатьох звірів. Ліси створюють умови для існування багатьох
видів рослин і тварин, таким чином захищаючи та підтримуючи біологічне
різноманіття. Вони сприяють оздоровленню довкілля, приглушують шуми,
стримують сильні вітри, затримують пил і поглинають вуглекислий газ,
регулюють
поверхневий стік води, пом’якшують високі та низькі
температури, запобігають ерозії грунту.
Щоб зберегти довкілля, необхідно змінювати ставлення людини до
природи. Цей проект має за мету привернути увагу широкого загалу до
проблеми споживацького, байдужого відношення до лісу взагалі, і зокрема у
Карпатському регіоні України та виховати шанобливе ставлення до природи,
розширити і поглибити знання у галузі ефективного природокористування,
залучити до практичної роботи та формувати культуру поведінки в природі.
Основними завданнями руху лісових рейнджерів є збереження
біорізноманіття. Ця діяльність здійснюється у тісній співпраці із
держлісгоспами.
Якщо кожен з нас замислиться і зрозуміє, що ліси необхідно берегти і
займеться їх порятунком, то нам колективно вдасться врятувати якомога
більше лісових дерев і лісових мешканців.

Мета проекту:
- виховати у дітей не байдуже
ставлення до природи, сприяти
формуванню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення
громадських дій щодо захисту лісу, охорони довкілля;
- привернути увагу широкого загалу до проблеми споживацького
відношення до лісу та гуманного ставлення до лісових мешканців.
Завдання проекту:
- виявлення та висвітлення фактів споживацького відношення до лісу у
соціальних мережах, газетах, місцевих засобах масової інформації, під час
проведення масових заходів;
- картування територій під час екскурсій, експедицій до лісу Малої
Батьківщини;
- ініціювання та долучення до практичної природоохоронної роботи.
Очікувані результати:
- ознайомлення з станом лісового біорізноманіття Малої Батьківщини;
- доведення до громади виявлених фактів споживацького відношення до
лісу і його мешканців;
- спільними зусиллями долучення до захисту лісу та його мешканців.
Учасники проекту: здобувачі освіти закладів загальної середньої та
позашкільної освіти.
Термін виконання: квітень 2019 року – жовтень 2020 року.
Методи реалізації: екскурсії, експедиції, спостереження, співпраця з
держлісгоспами, практична природоохоронна робота, еколого-просвітницька
робота.
Етапи проекту
І етап – підготовчий (квітень 2019 року – лютий 2020 року):
узгодження питання про участь у проекті з учнями та
представниками місцевого держлісгоспу;
визначення необхідних ресурсів;
колективне обговорення запланованої діяльності;
ознайомлення з лісовим біорізноманіттям Малої Батьківщини.
ІІ етап – збір необхідної інформації (квітень 2019 року –
жовтень 2020 року):

обстеження визначеної території лісу на предмет наявності
вогнищ захворювань дерев, їх санітарного стану, захаращеності поваленими
деревами, сміттям, осередків споживацького відношення до лісу;
фотографування та картування обстежуваної території;
виготовлення тематичних листівок, стінгазет;
оприлюднення інформації про виявлені проблеми у соціальних
мережах, газетах, місцевих засобах масової інформації, на класних та
шкільних зборах.
Ініціювання проведення спільно з держлісгоспами:
насадження лісових культур у визначених держлісгоспами
місцях;
підгодівлі птахів в зимовий період;
виготовлення годівничок для тварин;
розчищення і окультурення джерел, обгородження мурашників;
проведення флешмобів, еко-вікторин, квестів, екологічних акцій
серед ровесників та однодумців із закликом підтримати заплановану
діяльність.
ІІІ етап – завершальний (листопад 2020 року):
Передбачається проведення обласного зльоту учасників проекту за
сприяння обласного Управління лісового та мисливського господарства та
Управління екології та природних ресурсів. Планується також зустріч із
науковцями, екологами та посвята в лісові рейнджери.
Директор ОЕНЦУМ

Т. Гудзик

