
ПОЛОЖЕННЯ 

про Обласний Конкурс інформаційно-просвітницьких кампаній педагогів 

Запорізької області «Живи органічно!»   

Постійна адреса Положення про обласний конкурс в Інтернеті 

http://em.at.ua/2015/polozhennja_pro_konkurs_tes-2015.pdf  

I. Загальні положення. 

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

організації та проведення Конкурсу інформаційно-просвітницьких кампаній «Живи 

органічно!» 

1.2. Місце проведення: Запорізька область.  

1.3. Конкурс відбудеться в рамках Всесвітнього Тижня екологічного споживача, який 

щороку проводиться в 25 країнах світу в перший тиждень жовтня.   

1.4. ТЕС в Запоріжжі координує Міська екологічна громадська організація «Мама-86-

Запоріжжя» за підтримки Шведського товариства охорони природи. 

II. Мета конкурсу: 

- Розробка та впровадження авторських моделей інформаційного просвітництва 

учнів, батьків та населення мікрорайонів шкіл щодо органічного виробництва та 

органічного споживання зусиллями медіа педагогів, вчителів, класних керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області.  

- Знайомство цільової аудиторії з принципами органічного сільського господарства 

(органічного землеробства і органічного тваринництва), які є універсальними для 

всіх країн, культур, форм власності і розмірів виробництва органічної продукції, а 

саме:  

 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 правилам 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. 

 

- поширення знань про переваги екологічно відповідального землеробства, 

тваринництва; 
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- інформування про органічне споживання, про те, що таке органічні продукти і як їх 

розпізнавати. 

III. Організатори та учасники конкурсу. 

3.1. Організатори Конкурсу: Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-

86», Запорізька міська екологічна громадська організація «Мама-86-Запоріжжя», Дитячо-

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

центр Департаменту екології  та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації, 

Шкільний медіахолдинг «Вісник Мрії - новий формат» Запорізького НВК № 19. 

3.2. У конкурсі беруть участь педагоги (медіапедагоги, класні керівники, вчителі) 

загальноосвітніх установ і закладів додаткової освіти Запорізької області  

IV. Основні функції організаторів, оргкомітету та журі конкурсу 

4.1. Організатори формують склад оргкомітету та журі конкурсу. 

4.2. Оргкомітет: 

інформує про терміни проведення конкурсу; 

формує склад журі; 

реєструє учасників; 

визначає переможців; 

організовує нагородження переможців та учасників. 

 

V. Порядок та умови проведення конкурсу. 

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

5.1.1. У ході підготовчого етапу з 01 вересня по 4 жовтня медіапедагоги (класні керівники) 

планують та проводять власні інформаційно-просвітницькі кампанії, які включають 

розробку та проведення тематичного уроку або позакласного заходу (виховної години), 

проводять в класах конкурси агітаційних медіа текстів (творів, плакатів, відеороликів 

соціальної реклами, малюнків) та заповнюють узагальнюючу таблицю-звіт, в яку вносять 

відомості про заходи та про кращі творчі роботи. 

5.2. Заповнена таблиця-звіт відправляється на електронну адресу оргкомітету 

vestnikm@gmail.com до 4 жовтня 2015 року (дедлайн). Разом зі звітом відправляються 

додаткові матеріали. Всі авторські продукти підписуються ПІБ авторів з вказівкою школи 

та класу.  

5.3. Таблиця-звіт є одночасно конкурсною роботою педагога і заявкою на участь в 

конкурсі. Завантажити форму Заявки-звіту можна тут  

http://em.at.ua/2015/tablicja-zajavka-zvit-tes_2015.doc  

5.4. Оргкомітет за умови якісного заповнення таблиць-звітів бере на себе обов’язок 

розміщення звітів  на сайтах Міжнародного видавничого проекту «Вісник Мрії» та 

посилань на конкурсні розробки на сайті «ТЕС – Запоріжжя – 2015». Звіти, подані на 

http://em.at.ua/2015/tablicja-zajavka-zvit-tes_2015.doc


участь у Конкурсі своєчасно, розглядаються експертною радою Конкурсу у відкритому 

дистанційному режимі. 

5.5. Учасники Конкурсу - автори розробок уроків та виховних годин – надають 

оргкомітету право некомерційного використання всіх текстів з метою публікації їх на 

сайтах міжнародного web-видавництва «Вісник Мрії» та в друкованому збірнику уроків 

«Живи органічно! - 2015».  

5.6. Для оцінювання конкурсних звітів створюється журі, до складу якого входять 

представники оргкомітету і партнерів Конкурсу.  

5.7. На підсумковому етапі (5-6 жовтня) журі дистанційно оцінює роботи, визначає і 

погоджує переможців. 

VI. Нагородження переможців 

6.1. Нагородження переможців проводиться на підсумковому заході в ході Тижня 

екологічного споживача 2015 року.  

6.2. Переможці Обласного конкурсу нагороджуються дипломами ВЕГО «МАМА-86» та 

призами.  

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

отримують листи-подяки від організаторів.  

6.4. Переможці Обласного конкурсу та активні учасники ТЕС – 2015 запрошуються на 

підсумковий захід, де відбудеться нагородження. Прибуття на підсумковий захід 

переможці здійснюють за свій рахунок. В разі неможливості прибуття на підсумковий 

захід організатори розсилають всі нагороди на поштові адреси навчальних закладів 

переможців.  

6.3. Співзасновники Обласного конкурсу та стейкхолдери (бізнес та інші зацікавлені 

сторони) мають право вручати спеціальні призи переможцям Конкурсу. 

6.4. Кожен учасник Конкурсу може завантажити на сайті Обласного Конкурсу 

електронний Сертифікат учасника від представництва ТЕС-2015 в Запорізької області.  

6.5. Електронні сертифікати переможців і учасників з логотипами Всеукраїнської 

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

природи, Всесвітньої кампанії ТЕС та партнерів проекту Обласного конкурсу 

публікуються на сайті Обласного конкурсу за адресою посилання: 

http://vestnikm.wix.com/tec2015 
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