
ПРОЕКТ 

«ВОДНИЙ   ФЕСТИВАЛЬ» 
  

Мета: залучення  ліцеїстів до сучасних проблем 

водопостачання чистої питної води, збереження 

природних і штучних джерел води та раціональне 

водокористування населення. 

Задачі: 

- формування соціально відповідальної 

поведінки молоді стосовно навколишнього 

середовища та водозбереження, а також розвиток 

почуття персональної відповідальності та 

піклування про природу та водні ресурси; 

- залучення учнів до вдосконалення практичних 

умінь екологічного спрямування, основою якого є 

творче використання здобутих теоретичних знань у повсякденному 

житті; 

- поєднання  навчальної та дослідницької діяльності учнів з  

практичною природоохоронною роботою у довкіллі; 

- співпраця дітей і їх батьків, громадських природоохоронних 

організацій у вирішенні екологічних проблем на локальному рівні. 

Учасники: учні ліцею, батьки та педагоги. 

Завдання:  

1. Конкурс соціальної реклами «Крапля за краплею» 

2. Конкурс есе - «Збереження та дбайливе ставлення до води» 

Мета конкурсу  -  активізація самостійної роботи ліцеїстів у сфері 

водозбереження, створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу 

учнів,  формування громадської активності, виявлення та підтримка молодих 

талантів, надання учням можливості виявити свою ерудицію, знання та 

творчі здібності. 

3. Літературний конкурс «Вода у моєму житті» 

Мета конкурсу  

1.   Формування культури водопостачання, екологічної свідомості та 

бережливого ставлення   до водних ресурсів міста. 

2.   Пошук та підтримка обдарованих дітей. 

3.   Створення умов для  подальшої творчості дітей. 

4.   Активізація творчої діяльності вчителів.  

 

 



4. Пошуковий конкурс  «До чистих джерел» 

Метою конкурсу є розширення природоохоронної діяльності, 

спрямованої на поліпшення стану водойм області, підвищення екологічної і 

правової обізнаності учнівської молоді, громадян щодо охорони водних 

ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної 

природоохоронної роботи. А також: 

- поширення практичної природоохоронної діяльності ліцеїстів, 

громадськості, направленої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та 

водойм, раціональне використання водних ресурсів; 

- виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю, 

формування природоохоронного мислення, підвищення екологічної 

обізнаності підростаючого покоління. 

5. Літературно-мистецькі водні композиції 

Метою конкурсу є продемонструвати в літературно – музичній 

композиції дбайливе ставлення до проблем водних ресурсів, природи 

рідного краю, підвищення екологічної обізнаності. 

Тематика фестивалю: 

        2014 рік – «Водні ресурси для здоров’я» 

        2015 рік – «Водні ресурси для майбутнього»  

        2016 рік – «Водні ресурси для життя» 

        2017 рік – «Чиста вода для здоров’я світу» 

       2018 рік – «Вода і безпека харчування» 

Термін проведення – березень. 

Критерії оцінювання та підбиття підсумків: 

1.      Критерії оцінювання 

- логіка та повнота викладання матеріалу; 

- оригінальність та новизна роботи; 

- обґрунтованість та практичність висновків та пропозицій; 

- матеріал викладено грамотно і ясно. 

2.   Оцінювання робіт учасників конкурсу здійснюється членами 

конкурсної комісії, методом експертної оцінки за 10 бальною системою 

кожного з конкурсів.  

3.   Згідно критеріїв Конкурсу, виводиться середній бал кожної роботи і 

формується рейтинг робіт. 

4.   Голосування членів конкурсної комісії здійснюється в один тур. 

5.   Конкурсна комісія визначає на конкурсній основі переможців. 

Переможцями вважають учасників, які зайняли перше, друге та третє місця.  

6.   Найкращі роботи буде опубліковано на сайті ліцею. 

  

          Нагородження учасників – грамоти, цінні призи. 



 


