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Директорам загальноосвітніх
навчальних закладів

Про проведення Всеукраїнської
серпневої конференції для заступників
директорів позашкільних навчальних
закладів «Педагогічний пошук - 2014» 

Відповідно  до  затвердженого  плану  всеукраїнських  заходів  з  підвищення
кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2014 р.
(наказ МОН України №21 від 10.01.2014) Міністерство освіти і науки України спільно
з  Національною  академією  педагогічних  наук  України  та  Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді планують провести 21-22 серпня
2014 року в м. Києві Всеукраїнську серпневу конференцію для заступників директорів
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю «Педагогічний
пошук - 2014».

Конференція проводиться з метою пошуку стратегічних перспективних шляхів
підвищення  ефективності  використання  ресурсного  потенціалу  сучасної  системи
позашкільної освіти.

До  участі  в  конференції  запрошуються  заступники  директорів  обласних,
районних  та  міських  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного
профілю; завідувачі еколого-натуралістичного відділу Палаців та Будинків дитячої та
юнацької творчості, профільних філій, позашкільних центрів на громадських засадах;
спеціалісти інститутів післядипломної педагогічної освіти; вчителя загальноосвітніх
навчальних закладів, відповідальні за організацію позакласної роботи; а також наукові
та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів.

За  підсумками  роботи  конференції  планується  видання  збірника  матеріалів.
Учасникам  конференції  подати  заявки  та  тези  доповідей  до  16  червня  2014  року
(форма  додається)  на  поштову  адресу:  04074  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  (з  поміткою  на
конверті “Педагогічний пошук”) або на електронну адресу: victoriya@nenc.gov.ua.

Тези в об’ємі 2-5 сторінок повинні бути надруковані в форматі *.doc або *.docx
шрифтом «Times New Roman», кегль 11 pt. Параметри сторінки – стандартні, формат
А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Файл з доповіддю
подається без  нумерації  сторінок.  Інтервал – одинарний.  Назву доповіді  необхідно
друкувати великими літерами (кегль 14 pt) з вирівнюванням по центру. Справа під
назвою доповіді – ім’я та по батькові, прізвище авторів, нижче, через два інтервали
симетрично тексту – повна назва організації. 

У  тексті  чітко  виділити  постановку  задачі,  елементи  новизни  та  стислі
висновки.
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Форма участі у конференції:
- участь у заходах конференції;
- виступ із доповіддю на пленарному засіданні;
- виступ із доповіддю на секції;
- проведення майстер-класу (інноваційна практика);
- проведення авторського семінару;
- презентація педагогічного досвіду.

Робота секцій запланована з таких напрямів:
• «Проблема  якості  програмно-методичного  забезпечення  та  питання

моніторингу результативності позашкільної освіти»;
• «Модель  організації  інноваційної  діяльності  позашкільних  навчальних

закладів»;
• «Соціальне  партнерство  як  умова  розвитку  позашкільного  навчального

закладу»;
• «Підготовка  кадрів  і  розвиток  професійної  компетентності  педагога

позашкільного навчального закладу»;
• «Використання  сучасних  освітніх  технологій  як  умова  формування

особистісних якостей вихованців позашкільних навчальних закладів».

Для  участі  у  конференції  необхідно  пройти  on-line-реєстрацію  за  адресою
https://docs.google.com/forms/d/1zXoHI0VoGMJziNj0LpNrniykx31W5S5oY_CcQw9EvB
Y/viewform

Оргкомітет  заходу  до  16  черня  ц.  р. приймає  пропозиції  від  учасників
конференції  щодо  можливості  проведення  авторського  семінару,  майстер-класу
(інноваційна практика) або презентації педагогічного досвіду. 

Заїзд та реєстрація учасників – 21 серпня з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою:
м. Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді. 

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі №
558 або № 181 до зупинки “Мостицька”.

Від'їзд – 22 серпня ц.р. після 18.00 год.
Учасників заходу просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Додаткова інформація – телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький
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