
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua

.

від  18.10.2013   №  _1/9-729_                   

від __________ на №                

Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про  підготовку та проведення 
Всеукраїнського форуму 
працівників позашкільної освіти

На виконання  Плану  заходів з підготовки та проведення у 2013 році в
Україні  Року  дитячої  творчості,  затвердженого  розпорядженням   Кабінету
Міністрів  України   від  04.2.2013 № 74, та відповідного наказу Міністерства
освіти і науки від 01.03. 2013 № 311  20 листопада ц. р. у Київському Палаці
дітей та юнацтва (вул. Мазепи, 13,  станція мето «Арсенальна») відбудеться
Всеукраїнський  форум  працівників  позашкільної  освіти,  присвячений  Року
дитячої творчості (порядок додається). 

Просимо  забезпечити  участь  делегації  від  регіону  у  складі  15  осіб:
керівник департаменту (управління)  освіти облдержадміністрації;  спеціаліст
обласного органу управління освіти,  відповідальний за позашкільну освіту;
завідуючий  кабінетом  (методист)  з  питань  позашкільної  освіти   інституту
післядипломної  педагогічної  освіти;  керівники,  педагогічні  працівники
обласних,  міських,  районних  позашкільних  навчальних  закладів  області,
члени громадської  організації  «Асоціація позашкільних навчальних закладів
України». 

Для роботи в творчих лабораторіях  учасникам делегацій необхідно мати
інтерактивні  презентаційні  матеріали  з  досвіду  роботи  позашкільних
навчальних  закладів  області.  Витрати  на  відрядження  здійснюються  за
рахунок сторони, що відряджає. 

Списки  учасників  форуму  направити  до  1  листопада на  ел.  адресу
clear  _  but  @  i  .  ua за формою, що додається.

Додаткова інформація за телефоном 044-481-32-51 (відділ позашкільної
освіти, виховної роботи та захисту прав дитини).

Додаток на 1 арк.

Заступник  Міністра                                                                 Б. М.  Жебровський

mailto:clear_but@i.ua
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Додаток 
до листа  МОН 
від  18.10.2013  № 1/9-729

Порядок 
проведення Всеукраїнського форуму

працівників позашкільної освіти
Місце проведення: 
Київський  Палац  дітей 
та юнацтва (вул. Мазепи, 13, 
станція мето «Арсенальна»).

9.30  –  реєстрація  учасників,  інтерактивна  виставки,  майстер-класи
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
10.00-12.00 – робота творчих лабораторій за окремим планом*.
12.00-13.00 – перерва. 
13.00-15.00- пленарне засідання форуму.

* Відповідальні за роботу творчих лабораторій:
Національний   еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  (директор
Вербицький В. В., тел.044-430-02-60); 
Національний центр «Мала академія наук України» (директор Лісовий О. В.); 
Український  державний  центр  позашкільної  освіти  (  в.о.  директора
Левіна І. Є. тел.044-253-75-25); 
Український  державний  центр  туризму  і  краєзнавства  учнівської  молоді
(директор Савченко Н. В., 044-531-19-96).;
Відділення змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій та
змісту освіти МОН (начальник Бєлоглазова Н.В. (0-44- 248-21-38). 

Форма списків 
 делегації департаменту (управління) освіти 

облдержадміністрації

№ ПІБ посада примітка


