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Чернівецької обласної організації
ВДС «Екологічна варта»

Щодо проведення
Всеукраїнської акції «Годівничка»,
обласного конкурсу «Пташиний друг»
З метою виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття, проведення
широкої просвітницької роботи і практичних дій з охорони та збереження
орнітофауни, Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, починаючи з 2009 року, проводить обласний етап щорічної
Всеукраїнської акції «Годівничка» (далі – акція), відповідно до умов, що
додаються.
До участі в акції запрошуються учні закладів загальної середньої та
позашкільної освіти. Участь в акції може бути індивідуальною чи у складі
команди.
Акція проходить у три етапи:
І етап – вивчення орнітофауни своєї місцевості, складання каталогів
птахів, визначення місць, де птахи зустрічаються найчастіше, виготовлення
годівниці та заготівля корму.
ІІ етап – розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів.
ІІІ етап – проведення заходу «Зустріч птахів», на якому підбиваються
підсумки акції.

Окрім цього, Чернівецька обласна організація Всеукраїнської дитячої
спілки «Екологічна варта» спільно з КЗ «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді та Чернівецьким обласним
дитячим екологічним товариством «Паросток» проводить обласний конкурс
«Пташиний друг» в рамках акції Всеукраїнської екологічної ліги «Наша
допомога птахам» (Положення додається).
Акція та конкурс проводяться в заочному форматі.
Виготовлені власноруч годівнички діти розвішують у парках, скверах,
зелених зонах прибудинкових територій, підгодовують зимуючих птахів,
ведуть спостереження за птахами, фіксують їх результати.
Роботи та матеріали учасників акції та конкурсу, виконані відповідно до
Умов проведення (з поміткою «Годівничка»), надсилаються до 30 березня 2020
року на адресу комунального закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»: м. Чернівці, вул. О. Кошового,
57; тел. 52-18-01, електронна адреса: kzchocentum@ukr.net. Контактні особи:
Задобрівська Людмила Олександрівна (тел. 050-77-86-059) та Хлус Лариса
Миколаївна (тел. 050-88-77-055).
За бажанням, годівнички, виготовлені в рамках згаданих акції та
конкурсу, можна надіслати до 20 грудня 2019 року на адресу комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді». Годівнички будуть розміщені на території парку-пам’ятки
садово-паркового мистецтва «Жовтневий».
Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються. Роботи, які
виконані з недотриманням вимог, не розглядатимуться!
Інформація про підсумки конкурсу та обласного етапу акції буде
розміщена на сайті КЗ ЧОЦЕНТУМ (www.chocentum.com.ua). Підсумки
всеукраїнського етапу акції будуть опубліковані на сайті НЕНЦ
(www.nenc.gov.ua).
Найбільш активні учасники обласного етапу будуть запрошені на
урочистості з нагоди Всесвітнього дня зустрічі птахів та відмічені подяками
Департаменту освіти і науки ЧОДА.
Просимо інформацію про проведення Всеукраїнської акції «Годівничка»
та конкурсу «Пташиний друг» довести до відома педагогічних працівників і
учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
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