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Директорам позашкільних 
навчальних закладів 

Про проведення Національного
екологічного форуму «Екологічна освіта
для сталого розвитку:
проблеми, пошуки, інновації» 

Міністерство  освіти  і  науки  України  та  Національний  еколого-
натуралістичний центр за сприяння Національної екологічної Ради України 4-5
березня  2015  року  у  м.  Києві  проводять  Національний  екологічний  форум
«Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації» (далі -
Форум). 

Мета  Форуму: розробка  стратегії  розвитку  екологічної  освіти  в  освіту
збалансованого  розвитку,  підвищення  рівня  відповідальності  та  зацікавленості  у
міжгалузевому  співробітництві,  розроблення  рекомендацій  для  комплексного
розв’язання муніципальних і регіональних проблем у сфері екологічної освіти і
виховання,  сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування,
громадських  організацій,  науки,  налагодження  та  зміцнення  міжнародного
співробітництва у збереженні довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку в
Україні.

До участі в заході запрошуються представники органів державної влади
та  місцевого самоврядування,  науковці,  завідуючі кафедрами екології  вищих
навчальних  закладів,  педагоги  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних
закладів  (методисти  та  керівники  творчих  учнівських  об’єднань),  керівники
дитячих  громадських  організацій,  менеджери  з  еколого-освітньої  роботи
установ природно-заповідного фонду, представники громадських екологічних
та природоохоронних організацій та екологічна громадськість України.

В  програмі  Форуму заплановано  пленарні  засідання,  робота  секцій,
дискусійних  майданчиків  та  круглих  столів,  презентаційно-ділових  зон  та
виставок, неформальне спілкування.

За підсумками роботи Форуму планується видання збірника матеріалів.
Для  участі  у  заході  необхідно  до  10  лютого  2015  р.  пройти  on-line-

реєстрацію  за  електронною  адресою:
h  ttps  ://  docs  .  google  .  com  /  forms  /  d  /1  zXoHI  0  VoGMJziNj  0  LpNrniykx  31  W  5  S  5  oY  _  CcQ

https://docs.google.com/forms/d/1zXoHI0VoGMJziNj0LpNrniykx31W5S5oY_CcQw9EvBY/viewform
mailto:nenc@nenc.gov.ua
https://docs.google.com/forms/d/1zXoHI0VoG%20MJziNj0LpNrniykx31W5S5oY_CcQw9EvBY/viewform


w  9  EvBY  /  viewform та подати методичні матеріали (розробки занять, виховних
заходів еколого-природоохоронного змісту) або тези доповідей на електронну
адресу: nenc@nenc.gov.ua (тема листа – «Екологічний форум»). 

Для  участі  у  виставці  «Програмно-методичне  забезпечення  екологічної
освіти в Україні» учасниками Форуму надаються науково-методичні розробки,
посібники,  програми,  розробки  сценаріїв,  розробки  занять  гуртків  і
факультативів та роздатковий матеріал до них.

Для  участі  у  роботі  презентаційно-ділової  зони  «Візитівка  практичних
дій»  подаються  презентації  в  програмах  Power Point,  Prezi;  максимум 15-20
слайдів відповідно до тематиці Форуму.

Заїзд та  реєстрація учасників – 4 березня 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 – 5 березня після 15.00 год. Учасників Форуму просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

Просимо взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає.

Детальна  інформація  –  за  тел.:  0  (44)  430-02-60,  430-43-90,  430-04-91,
відповідальна особа – Радченко Тамара Дмитрівна;  e-mail:  nenc@nenc.gov.ua;
сайт: www.nenc.gov.ua.

Проект програми Форуму на 2 акр. в додатку.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький
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