
 Слов’янська міська рада  
Громадська організація «Летавиця» 

За підтримки Посольства Великої Британії в Україні 
в рамках проекту «Зелене мислення – зелене майбутнє Донеччини»  

запрошує  
взяти участь у конкурсі проектів 

«МОЯ ЕНЕРГОСВІДОМА ШКОЛА»  
 

      УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
 

Конкурс проводиться під девізом: 

«Свідоме споживання - зеленіше життя:  
Все починається з ідеї» 

 

Конкурс проектних ідей проводиться в рамках Місяця Енергозбереження та регіональних заходів з 

популяризації енергоефективності та підготовки до регіонального Тижня енергоефективності.  

 

Метою конкурсу є популяризація енергозбереження та зеленого мислення серед школярів міста, 

сприяння розумінню проблем ресурсо - і енергозбереження та залучення до розробки проектних 

ідей з раціонального використання ресурсів. 

 

Завдання конкурсу:   

• Виховання свідомого та відповідального споживача енерго-, водо-, тепло- ресурсів; 

• Виховання навичок зеленого способу життя;  

• Підвищення рівня інформованості та активізація участі учнів в процесі енергозбереження в     

          школі та вдома; 

• Усвідомлення учнями причетності кожного до проблем ресурсозбереження задля сталого   

           майбутнього; 

• Заохочення командної форми роботи вчителів з учнями над вирішенням спільних проблем. 

 

УЧАСНИКИ.  
У конкурсі можуть брати участь шкільні команди в складі учнів старших класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Слов’янськ у віці 14 – 17 років.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ. 
Конкурс стартує 17 листопада 2014 року і завершується 17 грудня 2014 року.  

Кінцевий термін подачі проектів – не пізніше 15 грудня 2014 року. 
Фінал конкурсу – 22 – 26 грудня 2014 року. 
 

На конкурс приймаються ідеї реалізованих чи потенційних проектів з дослідження, вивчення, 

практичної роботи щодо свідомого споживання ресурсів в своїй школі. 

 

Тематика і напрями проектних робіт не обмежені. Це можуть бути:  

• Раціональне енерго-/ водо-/тепло- споживання; 

•  Управління відходами; 

•  Використання ресурсозберігаючих технологій; 

•  Проектування або створення шкільного музею енергії; 

•  Вивчення енергоспоживання і можливостей економії ресурсів і енергії в своїй школі і вдома; 

•  Виявлення і дослідження причин втрати енергії в школі;  

•  Створення енергетичного паспорту школи; 

•  Створення власного екологічно-чистого «горОду»; 



•  Зелені навички шкільного життя; 

•  Шкільний енерго-патруль; 

•  Нове життя старих речей;  

•  Енергозберігаюче освітлення; 

•  Інформування школярів щодо способів заощадження води, світла,  тепла шкільних   

        приміщень; 

•  Пропаганда способів енергозбереження; 

•  Інші цікаві вам теми.  

 

У проекті повинні бути відображені: 

• Загальна інформація (назва проекту, назва шкільної команди – автора проекту, установа 

освіти, керівник проекту \ лідер команди). 

• Описання проблеми (аналіз ситуації, яка свідчить про необхідність прийняття певних 

заходів);  

• Мета та задачі проекту (шляхи досягнення мети); передбачуваний результат; 

• Методи реалізації проекту (способи та засоби, за допомогою яких виконуються завдання і 

досягаються поставлені цілі); 

• Етапи реалізації проекту (короткий опис діяльності з реалізації проекту); 

• Ресурси, потрібні для реалізації проекту (інтелектуальні, інформаційні, технологічні, 

матеріальні, фінансові тощо). 

 

Опис проекту в електронному вигляді надсилається на адресу електронної пошти: 

invest@slavrada.gov.ua  (з поміткою «КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ»)  

 

Публічний захист проектних ідей (Energy Battle) відбудеться під час фіналу конкурсу. Пріоритет 

буде відданий творчим формам захисту проектів. Це може бути:  

• Презентація в форматі Power Point чи Prezi; 

•  Демонстрація відеоролику; 

•  Виступ агітбригади; 

•  Ділова гра; 

•  Інше.  

 

Кількість робіт, поданих однією школою, не обмежується. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ: 

• Актуальність і практична значимість проекту; 

• Можливість реалізації  («реалізуємість») запропонованих дій енергозбереження; 

• Нестандартність ідеї та рішення; 

• Творчий підхід.  

 

ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ.  
Оцінювання робіт та підведення підсумків конкурсу проходитиме після публічного захисту проектів. 

 

Оцінюватиме роботи професійне журі, до складу якого увійдуть представники міської ради, 

облдержадміністрації, експерти, що працюють у сфері енергетики і освіти, представники засобів 

масової інформації.  

 

За результатами конкурсу буде визначено три команди переможців. Оголошення трьох команд 

переможців відбудеться публічного захисту проектів учасників (дату буде повідомлено додатково –

22-26 грудня 2014 року).  

 

Переможці конкурсу отримають цінні командні призи. Всіх учасників буде нагороджено дипломами.  

  

 


