Умови проведення
обласної природоохоронної акції «Чиста вода – здорова нація»
1. Загальні положення
1.1. Обласна природоохоронна акція «Чиста вода – здорова нація»
(надалі – Акція) є щорічною Акцією для здобувачів освіти закладів загальної
середньої та позашкільної освіти.
1.2. Мета Акції: залучення учнівської молоді до практичної
природоохоронної роботи з оздоровлення малих річок, джерел Прикарпаття.
1.3. Завдання Акції:
- проведення робіт з впорядкування прибережних смуг (прибирання,
висадка зелених насаджень);
- спостереження та дослідження стану малих річок, джерел і
прибережних смуг своєї місцевості;
- проведення еколого-просвітницької роботи серед ровесників та
населення.
1.4. Інформація про проведення Акції розміщується на сайті ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(далі – ІФОЕНЦУМ): www.oencum.if.ua та надсилається до місцевих органів
управління освітою.
2. Організація Акції
2.1. Акція проводиться Івано-Франківським обласним екологонатуралістичним центром учнівської молоді за сприяння Карпатського
національного природного парку та Управління екології та природних
ресурсів у три етапи:
І етап – шкільний (очний) – березень-вересень;
ІІ етап – районний (міський) (очний) – жовтень;
ІІІ етап – обласний (заочний) – листопад.
2.2. Акція проводиться за двома номінаціями:
- «Практична природоохоронна робота»;
- «Еколого-просвітницька робота».
2.3. Організаційно-методичний супровід Акції здійснює ІФОЕНЦУМ.

2.4. В Акції беруть участь здобувачі освіти закладів загальної середньої
освіти та вихованці закладів позашкільної освіти віком від 10 до 17 років.
2.5. Склад оргкомітету та журі І етапу Акції затверджуються наказом
закладів загальної середньої та позашкільної освіти, ІІ етапу Акції – наказом
відповідного місцевого органу управління освітою, ІІІ етапу Акції – наказом
департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
2.6. Здобувачі освіти та вихованці закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, об’єднаних територіальних громад беруть участь
у ІІ етапі Акції в районах (містах) за територіальним принципом.
2.7. На підставі протоколу журі ІІ етапу Акції, затвердженого наказом
місцевого органу управління освітою, визначаються в кожній номінації
переможці (І місце).
2.8. Для участі у ІІІ етапі Акції необхідно до 01 листопада 2019 року
подати матеріали (презентації) переможців ІІ етапу Акції на електронну
адресу ІФОЕНЦУМ if_odencum@ukr.net.
3. Порядок і строки проведення Акції
3.1. Акція проводиться впродовж березня-жовтня.
3.2. Акція проводиться у три етапи:
І етап – шкільний (очний). Учасники звітують про пророблену роботу
шкільним оргкомітетам у вигляді презентацій;
ІІ етап – районний (очний). В цьому етапі беруть участь переможці
шкільних етапів із своїми презентаціями про проведену роботу в Акції на
рівні районного (міського) етапу;
ІІІ етап – обласний (заочний). Учасники – переможці (І місце)
районних (міських) етапів подають матеріали (презентації) про участь в
Акції.
3.3. Матеріали для участі в Акції готують у вигляді мультимедійної
презентації Power Point до 15 слайдів, в якій міститься інформація про участь
дітей в Акції. Презентація доповнюється фото (відео) матеріалами.

Презентації мають містити наступну інформацію по номінаціях:
І. «Практична природоохоронна робота»
- розчищення прибережних смуг, джерел, невеликих потічків, річок,
водойм міста (села), прибирання рекреаційних зон від сміття, пошук джерел
та догляд території навколо них, насадження дерев, кущів тощо;
ІІ. «Еколого-просвітницька робота»
проведення екологічних флешмобів в закладах загальної
середньої та позашкільної освіти, ініціювання проведення екологічних акцій,
змагань, вікторин із залученням дорослих, поширення серед громадськості
інформації щодо екологічного стану водойм свого регіону у вигляді брошур,
буклетів, плакатів, листівок тощо, співпраця із засобами масової інформації.
4. Критерії оцінювання
4.1. Оцінювання матеріалів по номінаціях:
- «Практична природоохоронна робота» – 10 балів, презентація має
містити наступну інформацію:
- учасники Акції (школа, клас, гурток, район (місто), керівник);
- розкриття змісту роботи та результати про пошук та розчищення
джерел, річок, озер, невеликих потічків, прибирання рекреаційних зон від
сміття, насадження дерев, кущів. Презентація доповнюється фото (відео)
матеріалами;
- «еколого-просвітницька робота» – 10 балів, презентація має містити
наступне:
- учасники Акції (школа, клас, гурток, район (місто), керівник);
- інформація про проведення різноманітних екологічних флешмобів,
вікторин, акцій, змагань із залученням дорослих, а також виготовлення та
поширення буклетів, плакатів, листівок, брошур, співпраця із засобами
масової інформації.
5. Підведення підсумків
5.1. Переможці Акції визначаються журі за загальною кількістю
набраних балів.
5.2. Переможці Акції відзначаються грамотами департаменту освіти,
науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.
5.3. Педагогам, які підготували переможців Акції оголошуються
подяки ОЕНЦУМ.

