ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
03 травня 2017 року

м. Одеса

№158/ОД

Про проведення
Всеукраїнського форуму
юних екологів
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від
27.12.2016р. № 1626, наказу 16. 12.2015 № 1298/1218 «Про затвердження
Положення про Всеукраїнський форум юних екологів», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.01 2016 р. за № 4/28134, та листа «Про
проведення Всеукраїнського форуму юних екологів» Міністерства освіти і
науки від 04.04.2017 за № 3-249. Національним екологого - натуралістичним
центром учнівської молоді спільно з Одеським обласним гуманітарним
центром позашкільної освіти та виховання на базі державного підприємства
«Український

Дитячий

Центр

«Молода

гвардія»

м. Одеса з метою підтримки обдарованих дітей та молоді, формування в них
екологічного мислення, розвитку екологічної культури
НАКАЗУЮ:

1. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.)
1.1. Взяти участь у проведенні Всеукраїнського форуму юних екологів
України у державному підприємстві «Український Дитячий Центр «Молода
гвардія» (далі - Форум) з 10 по 13 травня 2017 року.
1.2. Розробити організаційні заходи з підготовки та участі у Форумі.
1.3. Розробити та затвердити програму участі у Форумі (додаток).

2.

Відділу

загальної

середньої

та

позашкільної

освіти

Прокопенко):
2.1. Здійснити контроль за підготовкою та участю у Форумі.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

(О.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
від 03 .05.№ 158/ОД
Програма проведення екологічного
форуму «До кришталевих джерел»
у Українському дитячому центрі
«Молода гвардія» у 2017 році

14.30 - 15.00
15.00 - 17.00
16.30 - 17.00

Перший день – 10 травня
Урочиста лінійка та відкриття екологічного форуму
«До кришталевих джерел».
Концертна програма до «До кришталевих джерел»
Фотовернісаж «Просторами України»
(робота з різних областей України)
Другий день – 11 травня
Засідання Дитячого екологічного парламенту

14.30 –
16.00
16.15 - 17.00 Змагання команд (різновікових) у екологічному флеш-мобі з
питань енергозбереження «»
Третій день – 12 травня
10.00 -13.00 Змагання команд (різновікових) у екологічному квесті
«Зелений фургон»
Четвертий день – 13 травня
10.00 -13.00 Змагання команд (різновікових), у конкурсі «День Чорного
моря»

Заступник директора Департаментуначальник управління економічного та
ресурсного забезпечення

О.В. Пятаєва

