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Щодо Конкурсу серед вчителів  

до Всесвітнього Дня екологічного маркування 

 

08 жовтня світова спільнота відзначає Всесвітній День екологічного 

маркування (World Ecolabel Day). Ця дата проголошена ООН у 2018 році з метою 

привернути увагу та підвищити рівень компетентності споживачів щодо значення 

такого маркування і переваг більш екологічно кращих товарів позначених ним. 

Застосування екологічного маркування врегульовано вимогами міжнародних 

стандартів серії ISO 14020. Вони спрямовані на вирішення найактуальніших  

проблем сьогодення, таких як безпека для здоров’я, скорочення відходів, енерго- 

та ресурсозбереження, якість повітря, кліматичні зміни тощо. 

В Україні, як і в усьому світі, екологічне маркування визначено екологічною 

політикою держави як один з інструментів досягнення 12 Глобальної Цілі сталого 

розвитку – Сталого споживання1. 

ВГО «Жива планета» є членом міжнародної асоціації – Глобальна мережа 

екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN) і в партнерстві з цією 

асоціацією, Міносвіти, Інститутом модернізації змісту освіти та іншими 

організаціями Партнерами проводить Всеукраїнській конкурс для вчителів з 

нагоди відзначення Всесвітнього Дня екологічного маркування.  

Захід спрямований на сприяння  формування екологічної компетентності 

школярів через реалізацію змістової освітньої лінії «Екологічна безпека та сталий 

розвиток» на тему «екологічне маркування». 

Просимо підтримати організацію проведення Конкурсу і проінформувати 

управління освіти підпорядковані Департаменту з метою залучення 

максимальної кількості конкурсантів.    

 

► Для участі в Конкурсі необхідно 

Пройти онлайн реєстрацію на сайті ЕкоМОН2 у якості конкурсанта. 

Ознайомитись з умовами Конкурсу, Положенням та рекомендованими 

матеріалами для виконання конкурсного завдання. 

 
1 https://menr.gov.ua/files/docs/Ekolohichne_markuvannya/ecolabel_book.pdf 
2 Цей сайт був створений за фінансовою підтримкою Уряду Німеччини в рамках конкурсної програми 

лабораторії EU Association Lab як навчально-методична платформа Міносвіти для реалізації 

педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти наскрізної змістової освітньої лінії 

«Екологічна безпека та сталий розвиток». 
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03 жовтня зареєстровані конкурсанти матимуть можливість відвідати 

вебінар, під час якого буде  презентовані матеріали і рекомендації по виконанню 

конкурсного завдання. Також  учасники вебінару можуть отримати відповіді на 

запитання до експертів і організаторів Конкурсу та практичні поради. 

 

До 01 листопада відправити кейс, який детально описує як вчитель разом з 

учнями провели  відзначення WED. Це може бути відкритий урок, дослідницька 

робота, акції, вікторини тощо.  

► Хто може приймати участь 

Будь-який вчитель, який вчасно пройшов реєстрацію і подав свій кейс. 

► Призовий фонд в розмірі 50 000 грн. забезпечує ВГО «Жива планета». 

Також спеціальні цінні призи будуть представлені спонсорами проекту. 

 

Оголошення переможців відбудеться у грудні під час урочистого 

відзначення лідерів «ECОtransformation-2020» (ЕКОтрансформація)3. 

 

Онлайн форма для реєстрації, Положення про Конкурс, детальна інформація 

і рекомендовані матеріали для виконання конкурсного завдання розмішені  на 

сайті EкоМОН: http://e-comon.org.ua 

Доступ через головне меню. Оберіть Ціль 12 «Відповідальне споживання»  – 

в ній розділ Урок з екологічного маркування4 або перейдіть на цю сторінку через 

QR код: 

 
 

Сподіваємося на Вашу підтримку та співпрацю у справі виховання соціально 

активних, екологічно свідомих і здорових дітей. 

 

З усіх питань що стосується Конкурсу прохання звертатись до представника 

Оргкомітету – Галини Бузан, (066) 405-42-80, galinabuzan@gmail.com. 

 

 

З повагою  

 

Президент                                                               С.В. Берзіна 
 

 
3 http://media-pro.com.ua/ecoaward/  
4 http://e-comon.org.ua/tsil-12/urok-z-ekologichnogo-markuvannya  
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