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Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв
На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації на 2020 рік, у зв’язку із запровадженням в Україні
режиму надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням епідемії вірусу
COVID-19, комунальний заклад «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» проводить 05 червня 2020 року
обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв у заочному
форматі.
Просимо учасників надіслати до 03.06.2020 презентацію досягнень
учнівських лісництв та творчих об’єднань (тривалість – 5 хв.), а також
відеозапис захисту науково-дослідницької роботи ( тривалість – 7-10 хв.) на
електронну адресу: kzchocentum@ukr.net. При неможливості підготувати
відеозвіти про здійснену роботу, приймається текстовий (електронний)
варіант з фотографіями.
Презентація досягнень учнівського лісництва оцінюється за
такими критеріями:
- упровадження інноваційних технологій у практику вирощування
лісових культур - до 18 балів;
- упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства до 18 балів;

- дієвість профорієнтаційної роботи в учнівських лісових господарствах
- до 9 балів;
- якість оформлення та оригінальність презентації - до 5 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати за презентацію - 50
балів.
Захист науково-дослідницької роботи (представляє один учень)
оцінюється за такими критеріями:
- новизна та актуальність досліджуваної проблеми - до 7 балів;
- чіткість структури дослідження - до 2 балів;
- повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження – до
10 балів;
- якість і глибина експериментальної частини дослідження - до 15
балів;
- відповідність висновків проведеному дослідженню - до 3 балів;
-практичне значення дослідження - до 8 балів;
- рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи - до
5 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати за захист
науково-дослідницької роботи - 50 балів.
Максимальна кількість балів, яку може набрати команда - 100 балів.
Переможець та призери зльоту визначаються журі за загальною
кількістю набраних ними балів.
Підсумки проведення заходу будуть висвітлені на сайті комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» 05 червня 2020 року після 16:00.
Контактна особа – Кузьмінська Валентина Василівна, телефон: 066-78-95742.
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