За нас ніхто планету не врятує…
Краса природи – це одне з джерел,
що живить доброту, сердечність
і любов.
В.О. Сухомлинський
Для одного Батьківщина - це місце його народження, країна його
дитинства, для іншого – місто, де він живе в даний момент. Подібних думок
існує безліч, і всі вони по-своєму вірні. Ми живемо на планеті Земля, і не
випадково її головне багатство співзвучно з назвою. Земля - наш дім, земля наша годувальниця. Вона потребує від людей турботи, уваги і охорони.
Саме тому люди зобов'язані піклуватися про неї, про збереження
природи на нашій планеті.
З метою активізації участі учнівської молоді в природоохоронній
роботі та екологічному русі, формування екологічної культури учнівської
молоді, виявлення та поширення нетрадиційних форм роботи з набуття знань
і досвіду розв’язань екологічних проблем 15-19 березня 2021 року відбувся
обласний етап Всеукраїнського конкурсу агітаційних колективів «Земля-наш
спільний дім» за тематикою «Атака вірусів. Врятуй планету!».
Оцінювало виступи журі в такому складі: Дячук Юлія Дмитрівна –
головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
інклюзивної освіти управління освіти і науки Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації, голова журі; Каменецький
Василь Миколайович – заступник начальника відділу координації природоохоронної роботи, регулювання, використання природних ресурсів та
погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної
державної адміністрації, заступник голови журі; Равлюк Любомир
Романович – методист науково-методичного центру виховної роботи
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Чебан
Тетяна Никодимівна – заступник директора комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»; Жук Аліна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент
кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Назарішина Аліна Русланівна – керівник гуртків Чернівецького обласного
центру естетичного виховання «Юність Буковини».
На підставі оцінювання наданих відео та текстових матеріалів журі
підвело підсумки конкурсу і звернулося до Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації:
Визнати володарем «Гран-прі» ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу «Земля – наш спільний дім», нагородити дипломом Департаменту
освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та направити на фінальний
етап до міста Одеси:

агітаційний колектив «Мисливці за вірусами» Шипинецького
ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кіцманської територіальної громади (керівник – Білоус
Аліна Тарасівна);
Визнати переможцем ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім», нагородити дипломом Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації за зайняте І місце:
агітаційний колектив «Терра плюс» Кельменецького дитячоюнацького центру Дністровського району (керівники: Підкова Наталія
Прокопівна, Хоменко Людмила Василівна, Гергелійник Інна Миколаївна).
Визнати призерами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім», нагородити дипломами Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації за зайняте
ІІ місце:
- агітаційний колектив «Гармонія» Куликівського НВК Герцаївської
міської ради (керівники: Тодерян Анжеліка Іванівна, Апетрі Георгій
Іванович, Кіцук Тетяна Михайлівна);
- агітаційний колектив «Гроно калинове» Романковецького ліцею імені
академіка К.Ф. Поповича Сокирянської територіальної громади
Дністровського району (керівники: Азімова Вікторія Степанівна, Лиса
Оксана Анатоліївна);
ІІІ місце:
- агітаційний колектив «Антитіла» Недобоївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
імені Григорія Томіна Недобоївської сільської ради (керівники: Манюк
Євгенія Василівна, Ватаманюк Максим Вікторович);
- агітаційний колектив «Промінь надії» Рукшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рукшинської сільської ради Дністровського району (керівник Погорена Оксана Василівна);
- агітаційний колектив «Спалах» Новодністровського ОЗЗСО
«Новодністровська
гімназія» (керівники: Довбенко Наталія Іванівна,
Гнатюк Світлана Миколаївна);
- агітаційний колектив «ЕКОС» Чернівецької гімназії №2 (керівник Боднарюк Оксана Тарасівна).
Визнати лауреатами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім», нагородити дипломами Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації в спеціальних номінаціях:
«Лаконічність та інформативність»:
- агітаційний колектив «3D» Динівецького НВК Новоселицької міської
територіальної громади (керівник – Чіча Альона Флорівна);
- агітаційний колектив « Друзі природи» «Дорошовецького ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Вікнянської сільської ради (керівник - Загороднюк Г.І.);

«Оригінальність художнього оформлення виступу»:
- агітаційний колектив «Вірус», вихованців гуртка «Юні географидослідники» комунального закладу «Глибоцький районний будинок
творчості дітей та юнацтва» на базі Черепковецького ЗЗСО (керівник Зеленівська Леся Іванівна);
«Креативний підхід до висвітлення тематики»:
- агітаційний колектив «Етерніті» опорного закладу Великобудський
НВК Острицької сільської ради (керівник - Лис Анжела Дмитрівна);
- агітаційний колектив «Стоп-кран» Товтрівського ЗЗСО Вікнянської
сільської ради (керівник – Спіжавка М.В.);
«Активна природоохоронна діяльність»:
- агітаційний колектив ««Паросток » Чернівецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів
№3 (керівник - Захарова Лариса Віталіївна).

