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Вих. від 29.12.2020 № 221
Керівникам місцевих органів управління
освітою райдержадміністрацій, міської
ради, об’єднаних територіальних громад
Про залучення учнівської молоді
до Всеукраїнського конкурсу
молодіжних проектів з
енергозбереження “Енергія і
середовище” у 2020-2021 н. р.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019
№ 1489 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно- масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти) та плану семінарівпрактикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
на 2020 рік, відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного
центру від 21.12.2020 №288 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу
молодіжних проектів з енергозбереження “Енергія і середовище” у 2020-2021
н. р.» повідомляємо про проведення в грудні 2020 року – квітні 2021 року
вище зазначеного заходу під гаслом «Збережемо енергію – збережемо
Планету!»
(положення
розміщено
на
сайті
КЗ
ЧОЦЕНТУМ
http://www.chocentum.com.ua/konkyrsu.php ).
Конкурс “Енергія і середовище” проводиться спільно з громадською
організацією “Екологічний клуб «Еремурус-Україна» за підтримки
Міністерства екології та природних ресурсів України, Національної
екологічної ради України, Бюро з питань екології Української грекокатолицької церкви та бізнес-структур з метою пошуку й підтримки
обдарованої учнівської та студентської молоді, залучення її до навчальнопрактичної діяльності щодо проблем енергоефективності, раціонального
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природокористування і використання ресурсів. Безпосереднє керівництво
Національним
туром
конкурсу
здійснює
Національний
екологонатуралістичний центр учнівської молоді.
До участі в конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів загальної
середньої, професійно-технічної і позашкільної освіти віком до 17 років
включно, які мають досягнення у впровадження енергозбереження,
використання поновлюваних джерел енергії для місцевих потреб, у
підвищенні енергоефективності шкільних будівель, та студенти закладів вищої
освіти віком до 23 років, які мають досягнення у практичній та проєктній
діяльності в сфері зміни клімату і біоінженерії.
Також до участі в конкурсі запрошуються педагогічні працівники
закладів загальної середньої, професійно-технічної і позашкільної освіти, які
мають напрацювання у розвитку освіти школярів та просвіти населення з
питань ресурсо-, природозбереження, ефективного використання і
заощадження енергії.
Національний тур конкурсу проводиться у два етапи: І етап − заочний
(грудень 2020 р. – лютий 2021.р.), ІІ етап − очний у формі стендових
доповідей (14- 16 квітня 2021 року). Для участі в І етапі конкурсу необхідно до
20 лютого 2021 року надіслати конкурсну роботу, виконану на електронних
носіях українською мовою (не більше 5 сторінок разом з ілюстраціями), на
електронну адресу eremurusua@ukr.net з поміткою “Енергія і середовище”.
Список учасників ІІ етапу конкурсу буде оприлюднений на сайті
https://nenc.gov.ua та на офіційних facebook-сторінках організаторів і партнерів
конкурсу. Другий етап конкурсу відбудеться 14-16 квітня 2021 року на базі
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Просимо інформацію про конкурс “Енергія і середовище” довести до
відома педагогічних працівників, учнів, вихованців закладів освіти.
В.о. директора

Людмила ГОЛОВЧЕНКО

Тетяна Чебан, 52-18-01
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