
         

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Обласний Огляд розробок уроків педагогів Запорізької області 

«Живи органічно!» 
Постійна адреса Положення про Обласний Огляд в Інтернеті 

http://goo.gl/fMn0PZ 

I. Загальні положення. 

1.1. Це Положення визначає статус, цілі, завдання, категорію учасників і порядок 

організації та проведення Огляду розробок уроків «Живи органічно!» (далі – Огляд). 

1.2. Місце проведення: Запорізька область.  

1.3. Огляд відбудеться в рамках Всесвітнього Тижня екологічного споживача 

«Global Green Action Week», який щороку проводиться в 25 країнах світу в перший тиждень 

жовтня.   

1.4. Основним продуктом Огляду є збірник розробок уроків «Живи органічно» - 

2016. 

1.5. ТЕС в Запорізькій області координує Міська екологічна громадська організація 

«Мама-86-Запоріжжя» за підтримки Шведського товариства охорони природи. 

II. Цілі та завдання Огляду: 

- Створення тематичного контенту (збірника, сайту, авторських 

сторінок) для просування освітніх практик у сфері підвищення обізнаності 

школярів про органічне споживання, про те, що таке органічні продукти, як їх 

розпізнавати, про «органічні» виробництво та харчування, які є безпечними для 

навколишнього природного середовища та здоров’я споживачів.  

- Впровадження авторських моделей просвіти підростаючого 

покоління на основі знань про органічне сільське господарство (органічне 

землеробство і органічне тваринництво), які є універсальними для всіх країн, 

культур, форм власності і розмірів виробництва органічної продукції та 

узгоджуються з принципами:  

 з принципом здоров'я - органічне сільське господарство зберігає і 
зміцнює здоров'я ґрунту, рослин, тварин і людини як єдине і неподільне ціле - 

здоров'я екосистеми;  

 з принципом екологічності - органічне сільське господарство 
засноване на живих екосистемах та природних циклах, працює спільно з ними, 

наслідує їх приклад і правила і допомагає зберегти їх цілісність і гармонію;  

 з принципом справедливості – органічне сільське господарство 

базується на справедливих відносини з навколишнім середовищем і рівних 

можливостях кожної людини;  

 з принципом турботи - органічне сільське господарство засноване на 
зберігаючих методах зростання рослин і на відповідальному підході до охорони 

здоров'я і благополуччя нинішнього і майбутніх поколінь і навколишнього 

середовища в цілому. 

III. Організатори та учасники. 

http://goo.gl/fMn0PZ


3.1. Організатори Огляду: Всеукраїнська екологічна громадська організація 

«МАМА-86»: Запорізьке відділення «Мама-86-Запоріжжя». 

3.2. Партнери Огляду: Департамент освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації (узгоджується), Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 

(узгоджується), Інформаційно-аналітичний методичний центр Департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради (узгоджується), Департамент освіти і науки 

Мелітопольської міської ради (узгоджується), Територіальний відділ освіти 

Шевченківської райдержадміністрації Запорізької області (узгоджується), Дитячо-

юнацька екологічна громадська організація «Республіка Мрія» ЗНВК №19, Інтернет-

видавництво «Вісник Мрії», Орхуський центр Департаменту екології  та природних 

ресурсів Запорізької облдержадміністрації, Шкільний медіахолдинг «Вісник Мрії - новий 

формат» Запорізького НВК № 19. 

3.3. Учасники Огляду: педагоги (медіапедагоги, класні керівники, вчителі) 

загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області. 

IV. Основні функції організаторів та оргкомітету. 

4.1. Організатори формують склад оргкомітету Огляду. 

4.2. Оргкомітет: 

інформує про терміни проведення Огляду; 

формує склад редакційної ради тематичного контенту; 

реєструє учасників; 

консультує учасників; 

забезпечує публікацію авторських розробок; 

готує Сертифікати учасників. 

 

V. Порядок та умови проведення Огляду. 

5.1. Обласний Огляд проводиться у два етапи: 1. підготовчий, 2. підсумковий. 

5.1.1. У ході підготовчого етапу педагоги планують розробки тематичних уроків 

(виховних годин) та апробують їх на практиці.  

5.1.2. На другому етапі педагоги заповнюють таблицю-заявку, та надсилають її на 

електронну адресу оргкомітету vestnikm@gmail.com до 20 вересня 2016 року. Таблиця-

заявка завантажується учасником за допомогою посилання:  http://goo.gl/rjUEDT  

5.2. Оргкомітет розміщує розробки уроків  на сайті «Портал шкільної преси – ВМ-

НФ» та посилання на сторінки конкурсних розробок на сайті «ТЕС в Запоріжжі».  

5.3. Розробки уроків, подані на участь в Огляді своєчасно, розглядаються 

редакційною радою Огляду у відкритому дистанційному режимі. 

5.4. Учасники Огляду - автори розробок уроків або виховних годин – надають 

оргкомітету право некомерційного використання всіх текстів з метою публікації їх на 

сайті «Портал шкільної преси – ВМ-НФ» та в збірнику уроків «Живи органічно! - 2016».  

VI. Нагородження учасників 

6.1. Нагородження авторів кращих розробок відбудеться в ході підсумкових заходів 

Тижня екологічного споживача в Запоріжжі та анонсується на порталі «ТЕС в Запоріжжі» 

http://vestnikm.wix.com/tec2015  

6.2. Учасники Обласного Огляду нагороджуються електронними сертифікатами 
ВЕГО «МАМА-86» та представництва Всесвітньої кампанії в Запоріжжі. Автори кращих 

розробок отримують винагороду із заохочувального фонду Проекту Огляду.  

6.3. Директора навчальних закладів, педагоги яких взяли участь у Обласному 

Огляді, отримують листи-подяки від Представництва ТЕС в Запоріжжі.  

6.4. Співзасновники Обласного Огляду, партнери та стейкхолдери (представники 

«органічного» бізнесу та інші зацікавлені сторони) мають право вручати спеціальні призи 

учасникам Огляду. 

http://goo.gl/rjUEDT


6.5. Кожен учасник Огляду може завантажити на сайті «ТЕС в Запоріжжі» 

електронний Сертифікат учасника від ВЕГО «МАМА-86» та представництва ТЕС-2016 в 

Запорізькій області.  

6.6. Електронні сертифікати учасників з логотипами Всеукраїнської екологічної 

громадської організації «МАМА-86», Шведського товариства охорони природи, 

Всесвітньої кампанії «Global Green Action Week» та партнерів проекту Обласного Огляду 

публікуються на сайті «ТЕС в Запоріжжі» за адресою посилання: 

http://vestnikm.wix.com/tec2015 

6.7. Оргкомітет готує та презентує для громадськості порівняльний звіт та 

інфографіку за результатами участі шкіл міст і районів Запорізької області в Обласному 

Огляді.  

6.8. Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86», її Запорізьке 

відділення, готує та надсилає офіційне звернення (запит) до Міністерства освіти і науки 

України з проханням відзнаки найбільш ефективних партнерів (департаментів та 

управлінь освіти) та учасників Огляду уроків «Живи органічно».  

http://vestnikm.wix.com/tec2015

