
 

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   22.10.2014  № _1/9-549_                   

від ___________ на №              

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
форуму молодих педагогів
позашкільних навчальних закладів 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України  від 10.01.2014
№ 21 «Про затвердження плану всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2014  рік»  у
м. Київ  з 17 до 19 грудня ц.р.  Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської  молоді  буде  проведений  Всеукраїнський  форум молодих  педагогів
позашкільних навчальних закладів.

На  Форумі  розглядатимуться  технології  побудови  індивідуальної
траєкторії  професійного  розвитку  молодих  педагогів,  створення  простору
для  конструктивного  спілкування  та  обміну  досвідом,  особливості
формування  лідерських  якостей  педагогів  позашкільних  навчальних
закладів, удосконалення системи наставництва.

До  участі  в  заході  запрошуються  молоді  педагогічні  працівники
позашкільних навчальних закладів, які мають  педагогічний стаж не більше п’яти
років, а також педагоги-наставники, керівники Шкіл молодого педагога.

Для участі  у заході  необхідно до 1 грудня ц.р.  необхідно пройти on-line-
реєстрацію  за  електронною  адресою:
https://docs.google.com/forms/d/1zXoHI0V  oGMJziNj0LpNrniykx31W5S5oY_CcQw9
EvBY/viewform та до 17 листопада подати методичні матеріали (розробки занять,
виховних  заходів,  діагностичних  матеріалів  тощо)  на  електронну  адресу:
nenc@nenc.gov.ua (тема листа – «Форум молодих педагогів»). 

Заїзд та реєстрація учасників – 17 грудня до 13.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська,  19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі № 558  або
№ 181 до зупинки «Мостицька».

Від`їзд – 19 грудня. Учасників Форуму просимо завчасно придбати квитки

https://docs.google.com/forms/d/1zXoHI0VoGMJziNj0LpNrniykx31W5S5oY_CcQw9EvBY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zXoHI0VoGMJziNj0LpNrniykx31W5S5oY_CcQw9EvBY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zXoHI0V
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


на зворотний шлях.
Просимо  взяти  до  відома,  що  витрати  на  відрядження  здійснюються  за

рахунок організації, що відряджає.
Детальна інформація та вимоги до оформлення тез – за тел.: 0 (44) 430-02-60,

430-00-64, 430-04-91; e-mail: nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.

Заступник Міністра – 
керівник апарату      О. С. Дніпров

                

Березіна Н.О.. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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