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Конкурси energyschool.org.ua

Користувачі платформи energyschool.org.ua
можуть взяти участь у 4 конкурсах
енерго-екологічного спрямування 

(але слідкуйте за оновленнями, минулого навчального року 
конкурсів було більше двадцяти!)

https://ees.energyschool.org.ua/competitions
https://ees.energyschool.org.ua/competitions


Конкурс «Екомрія»
Учасники з усіх куточків країни отримують від організаторів своєрідні гранти – негрошову
підтримку матеріальними засобами для впровадження пропонованих екологічних ініціатив.

Ми вже підтримали 30 заявок та залучили понад 50 тисяч ековолонтерів.
Головне – масштабність ваших дій, кількість ініціаторів і суспільно важливий екологічний ефект
впроваджених заходів.

Підтримуємо та фінансуємо в межах до 15 тисяч грн наступні напрямки: озеленення,
сортування, прибирання та вивезення сміття, очищення водойм, вторинне використання речей та
інші ваші оригінальні ідеї.

Терміни: до 31 травня 2022 року

https://ees.energyschool.org.ua/news/619


Конкурс «Зберігаймо ресурси вдома»
Учасники діляться досвідом впровадження у своїх оселях
енергоефективних заходів та обладнання.

Критерій визначення переможців – ефект від упроваджених заходів
(економія конкретного ресурсу та зменшення викидів)

Оцінюємо енергоефективні заходи, впроваджені учасниками у
власних домівках та надаємо можливість самостійно обрати бажані
подарунки нашим переможцям!

Терміни: до 30 червня 2022 року (всього 4 етапи)

https://ees.energyschool.org.ua/news/635


Конкурс «Зелена хвиля»
Стимулюємо учасників до озеленення територій, 
висадження дерев та кущів, а також поширення 
таких ідей серед свого оточення і у соціальних 
мережах.

Ми разом висадили понад 53 тисячі дерев!

Даруємо подарунки за ваш внесок в озеленення 
країни!

Терміни: до 31 травня 2022 року (активно 
долучаємося навесні)

https://ees.energyschool.org.ua/news/603


Конкурс Проєктних пропозицій
Спрямований на скорочення споживання енергоресурсів, поліпшення параметрів
мікроклімату і комфорту в приміщеннях ЗЗСО, активізації дослідницької діяльності
учнів та їх оточення щодо енергоефективності, впровадження відновлюваних та
альтернативних джерел енергії.

Шість ЗЗСО вже отримали підтримку у впровадженні енергоефективних заходів
вартістю до 50 тисяч грн.

Підтримуємо пропозиції у номінаціях: «Лідер енергоефективності» (до 150 тисяч
грн) та «Найкращі освітні технології» (до 30 тисяч грн).

Терміни: до 15 січня 2022 року (потрібно поспішити)

https://ees.energyschool.org.ua/news/605


Оцінювання та нагородження учнів і вчителів

Колективи ЗЗСО та вчителі отримують 
іменні подяки

Для отримання подяк та дипломів ЗЗСО (або індивідуальний учень) повиннні досягнути
мінімального рейтингу 1000 балів для курсу «Мій енергоефективний будинок» і 2000 балів для
курсів «Основи енергопостачання та енергозбереження» та «Абетка з основ житлово-
комунального управління»

Підводимо підсумки навчального року та 
оголошуємо результати до 1 вересня

Учні шкільного та індивідуального 
форматів навчання отримують 

дипломи



Подарунки учням та вчителям



Подарунки найкращим учням та ЗССО

Три найкращі школи 
2020-2021 н.р. отримали:

ноутбук Lenovo
проектор View Sonic
принтер HP Laserjet



Найбільший подарунок

Головний подарунок, який ми даруємо 
кожному учаснику конкурсів та навчання – це 
безцінні знання та корисний життєвий досвід

Ми щиро віримо, що підростаюче покоління 
українців через кілька десятиліть житиме у 

екологічно чистій, енергетично незалежній та 
вуглецево нейтральній країні

energyschool.org.ua

Чекаємо на вас!
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