Круглий стіл в рамках акції
«Збережи ялинку»
Гуртки Києво-Святошинського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді (учні Боярських
шкіл №1 та №3) «Екологічна варта», керівник Малишева Тетяна
Василівна та «Флористика», керівник Лавренюк Алла Вікторівна
стали ініціаторами проведення круглого столу з проблем захисту
та збереження лісових хвойних насаджень в рамках акції
«Збережи ялинку».
Захід було проведено 23 грудня на базі та за організаційної
підтримки Києво-Святошинського центру соціально-психологічної
реабілітації населення та його інформування з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи. Учасниками круглого столу
стали вихованці гуртків, керівники гуртків, батьки.
Під час проведення круглого столу піднімалось і обговорювалось
ряд питань: привернути увагу всіх верст населення, особливо
дітей та учнівської молоді, до проблеми передноворічного
вирубування хвойних дерев; формування екологічного світогляду
та доцільної екологічної поведінки людей,
виховання
ціннісного ставлення школярів до природи, розвиток творчих
здібностей, винахідливості, естетичного відношення учнів до
оформлення власного помешкання під час Новорічних та Різдвяних
свят.
Проведенню круглого столу передувала значна, потужна робота в
гуртках, а саме:
вивчення значення лісових насаджень, зокрема хвойних
лісів для природи та в житті людини;
проведення
інформаційно-пропагандистської
роботи,
направлену на збереження зеленого багатства України –
хвойних лісів та попередження незаконного вирубування
хвойних дерев;

формування громадської думки про «ялинкову» проблему,
шляхом пропаганди заміни ялин, сосен новорічними
композиціями, зимовими букетами, штучними ялинками.
виготовленню новорічних композицій та подарунків.
Проводилися тематичні гурткові заняття, лекції, бесіди,
виставки фотоматеріали, новорічних та різдвяних композицій,
зимових букетів.
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проблеми, досвідом роботи з цього питання. Юні екологи
подарували юним флористам виступ – поздоровлення від імені
богині Флори та її подруг-квітів. А вихованці гуртка
флористики вразили екологів своїми новорічними композиціями.
Свій внесок у важливу державну справу роблять вихованці Центру
через організацію і
проведення щорічної акції «Збережи
ялинку».
Захід пройшов у святковому настрої, конструктивно, змістовно,
доброзичливо. Вихованці Центру переконані, що є багато
альтернативних способів прикрасити домівку і створити святкову
атмосферу.
З найкращими побажаннями у Новому році!

