Методичні рекомендації щодо проведення
обласного (заочного) конкурсу
«Парки – легені міст і сіл»
Відповідно до Указу Президента України від 06.08.98 р. №855/98 "Про
День довкілля" у квітні кожного року в Україні відзначається День довкілля.
Цим Указом започаткована добра традиція: поєднання зусиль людей різних
професій, політичних поглядів релігійних вірувань задля покращення
навколишнього середовища.
З метою формування екологічної культури особистості, набуття
навичок і досвіду розв'язання екологічних проблем, систематичного
залучення до практичної природоохоронної роботи учнів загальноосвітніх,
професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, виховання у них
бережливого ставлення до навколишнього середовища Міністерство освіти і
науки України з 2000 року оголосило Всеукраїнський конкурс "Парки легені міст і сіл".
Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» та
Президієя Харківської Ради Всеукраїнського
товариства охорони природи
започатковали переведення обласного
(заочного) конкурсу «Парки – легені міст і сіл»..
Обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу "Парки - легені
міст і сіл" (далі - конкурс) проводиться з метою формування екологічної
культури особистості, набуття навичок і досвіду розв'язання екологічних
проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи учнів
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів.
Основні завдання конкурсу:
- залучення учнів до оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених
насаджень, благоустрою парків, садів, скверів, бульварів;
- створення нових парків, лісопарків, скверів та інших об'єктів зеленого
будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садовопаркового мистецтва;
- пропагування досвіду цієї роботи;
- вивчення історії зеленого будівництва і садово-паркового мистецтва в
Україні,
традицій
природокористування,
сучасних
напрямів
паркобудівництва, вивчення кращого досвіду створення та утримання
зелених насаджень, вирощування посадкового матеріалу плодоводекоративних дерев, кущів, квітів.
Обласний (заочний етап) Всеукраїнського конкурс «Парки - легені
міст і сіл» проводиться у два тури:
1-й етап – районний (міський - квітень-листопад поточного року (2020
року);
2-й етап - грудень поточного року - грудень наступного року (2021
року).
Для участі у конкурсі претенденти подають районному (міському)
оргкомітету:

- заявку про участь у конкурсі "Парки - легені міст і сіл";
- звіти, фотоматеріали про проведену роботу, відеокасету (за можливістю" із
описом роботи зі створення нових парків, лісопарків тощо;
- реферати, матеріали про вивчення історії зеленого будівництва і садовопаркового мистецтва в Україні, традицій природокористування, сучасних
напрямів паркобудівництва;
- альбом про досвід створення та утримання зелених насаджень;
вирощування посадкового матеріалу плодово-декоративних дерев, кущів,
квітів.
До участі у конкурсі запрошуються учнівські колективи закладів
загальної середньої та позашкільної освіти, громадські молодіжні об'єднання
еколого-натуралістичного спрямування.
Підсумки конкурсу підводяться за результатами кожного з його етапів.
Матеріали на обласний (заочний ) тур надсилаються до 1 грудня до
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» на електронну адресу: ekologonatur@ukr.net.
За підсумком обласного (заочного етапу) конкурсу кращі учасники
(колективи) нагороджуються грамотами
Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та братимуть
участь у Всеукраїнському конкурсі «Парки – легені міст і сіл»..
За поданням оргкомітетів кращі учасники (колективи) Всеукраїнського
конкурсу
нагороджуються
грамотами
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України та путівками до табору "Юннат".

