
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _07.04.2014_ № _3/3-9-497-14_

На № _________ від _____________

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

Про проведення Всеукраїнського
навчального тренінгу для 
координаторів програми GLOBE
в Україні

На виконання 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», з метою активізації екологічних досліджень за програмою GLOBE
з  3  до  5  червня  ц.  р.  у  Чернігівській  області  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно з  комунальним закладом
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» проводять Всеукраїнський
навчальний  тренінг  за  програмою  GLOBE для  координаторів  програми
GLOBE в Україні.

До  участі  в навчальному  тренінгу запрошуються  координатори
програми GLOBE в регіонах.

У рамках заходу  будуть  проведені  «круглий стіл» з  обміну досвідом
роботи за програмою GLOBE,  тренінги з ґрунтознавства, методики вивчення
наземного покриву та проведення атмосферних досліджень.   

Заїзд  та  реєстрація  учасників  –  3  червня  до  13.00  год.  за  адресою:
м.  Чернігів, вул. Шевченка 103, готель «Брянськ». Проїзд:  від залізничного
вокзалу  м.  Чернігова:  тролейбусом  № 1  або  автобусом  № 38  до  зупинки
«Районна лікарня»; від зупинки «Готель «Україна» – маршрутним автобусом
№ 160 до зупинки «Районна лікарня».

Від’їзд – 5 червня 2014 року після 14.00 год. 
З  метою  належної  організації  зустрічі  учасників  заходу  просимо

до  30  квітня  2014  року подати  оргкомітету  заявку  на  участь  у  заході  за
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формою, що додається, та повідомити про вид транспорту і час прибуття до
м. Чернігова на електронну адресу: oblsuncn@yandex.ru 

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає. 

Детальна  інформація  про  умови  участі  у  навчальному  тренінгу:
у  м.  Києві  –  за  телефонами  0  (44)  430-02-60,  430-04-91;  e-mail:
victoriya@nenc.gov.ua;  у  м.  Чернігові  –  0  (462)  644-740;  e-mail:
oblsuncn  @  yandex  .  ru  (Контактна особа – Леус Юрій Віталійович).

Додаток: на 1 арк.

Директор департаменту В. В. Супрун

Сухович Г.А. 481-32-98
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Додаток
до листа МОН України
від 07.04.2014 № 3/3-9-497-14

Заявка
на участь у Всеукраїнському навчальному тренінгу

 для координаторів програми GLOBE в Україні

Область: __________________________________________________________

Навчальний заклад:  ________________________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника тренінгу: _________________________

__________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна адреса учасника: ______________________

Тема виступу: _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Необхідні технічні засоби для презентації: _____________________________
__________________________________________________________________

Директор 
МП


