Меморандум
про взаєморозуміння та взаємодію в галузі екологічної освіти та просвіти
між Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
МОН України та громадою України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України і громада України, що діють на підставі
законодавства України, далі – «Сторони»,
усвідомлюючи, що на сучасний стан екологічної освіти та виховання,
впливають наступні негативні тенденції:
– багаторічне панування ідеології споживацького ставлення до природи;
– байдужість до екологічних проблем, незнання і руйнування народних
традицій раціонального природокористування;
– відсутність знань законодавчої бази та конкретних механізмів реалізації
права громадян на екологічну інформацію, освіту, захист;
– недостатня відповідальність виконавчих структур;
– відсутність контролю за виконанням прийнятих рішень, що впливають
на стан довкілля;
– недооцінка екологічних знань у системі загальнодержавної освіти;
– слабке матеріально-технічне та методичне забезпечення навчальновиховного процесу в навчальних закладах;
– недосконала система навчання і перепідготовки кадрів;
– відсутність державної підтримки діяльності громадських організацій,
молодіжних громадських організацій та інших структур, які займаються
екологічною просвітою та вихованням;
будучи переконаними, що взаємне співробітництво буде сприяти кращому
розумінню взаємовідносин людини з природою,
домовилися про таке:
Сторони будуть заохочувати пряме співробітництво в галузі екологічної
освіти та досліджень між відповідними установами країни.
Сторони будуть обмінюватись інформацією та документами про
структуру, зміст й організацію екологічної освіти.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді:
 пропагує принципи екологічної відповідальності та розвитку
екологічної свідомості;
 проводить
активну
еколого-просвітницьку
та
практичну
природоохоронну діяльність по збереженню і відновленню довкілля;
 сприяє впровадженню в систему освіти сучасних технологій
енергоефективності та енергозбереження;
 сприяє залученню учнівської молоді до участі в екологічних конкурсах
всеукраїнського та міжнародного рівня;
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 залучає досвідчених вчених, вчителів, міжнародних експертів до
проведення семінарів та майстер-класів високого наукового рівня;
 сприяє роботі Дитячого екологічного парламенту;
 проводить курси підвищення кваліфікації і тематичні семінари,
екологічні тренінги для педагогів загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів;
 організовує та проводить Всеукраїнський екологічний форум для
педагогічних працівників загальноосвітньої, позашкільної та вищої
освіти, науковців, фахівців у галузі екології та охорони навколишнього
природного середовища;
 співпрацює з громадськими екологічними організаціями;
 поповнює банк інноваційних технологій з екологічної освіти і
виховання молоді;
 сприяє роботі «Екологічної лінії – SOS», віртуальної екологічної
вітальні.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення модернізації та
популяризації екологічної освіти в закладі здійснюється на основі сучасної
державної політики в галузі позашкільної освіти та пріоритетів діяльності
закладу. Джерелами фінансування є видатки, виділені бюджетом МОН, а також
залучені позабюджетні кошти (меценацтво, добровільні батьківські внески,
надання платних послуг тощо), що не суперечить чинному законодавству
України.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді має
намір:
 забезпечувати якість позашкільної екологічної освіти на інноваційній
основі;
 посилювати екологічну підготовку учнівської молоді;
 проводити природоохоронні, екологічні акцій, зльоти, проекти та
конкурси для учнівської молоді;
 організовувати та проводити форуми, семінари та конференції для
студентів і науковців;
 розробок цільових програм нового покоління, проектів, орієнтованих на
різні вікові та фахові групи;
 сприяти розвитку партнерських зв’язків і співробітництва, в тому числі
і міжнародних, у галузі екологічної освіти і науки, охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери
і цивілізації, інтеграцію екологічної освіти до європейського та
світового освітнього простору;
 сприяти роботі громадських екологічних приймалень в регіонах;
 створювати єдиний інформаційний простір для обміну інформацією у
галузі екологічної освіти та виховання, охорони навколишнього
середовища, а також перспективним досвідом роботи;
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 стимулювати громадян практично застосовувати принципи екологічно
збалансованого природокристування.
В свою чергу громада України має намір:
 формувати екологічний світогляд та сприяти розвитку екологічної
культури;
 поступового поетапного реформування екологічної освіти та виховання
особистості на наукових і духовних принципах з урахуванням
регіональних проблем, етнічних особливостей краю, національних
традицій та світового досвіду;
 ініціювати розвиток та створення на базі закладів освіти інформаційноекологічних центрів, музеїв природи, мережі екологічних стежок та
туристичних маршрутів;
 сприяти об’єднанню зусиль для забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної екологічної політики;
 сприяти впровадженню громадських ініціатив, направлених на
налагодження конструктивного діалогу між громадянами і владою;
 сприяти обміну інформації про плани діяльності громадських
об’єднань;
 реалізувати проведення еколого-просвітницьких і природоохоронних,
екологічних акцій, проектів та конкурсів на місцях;
 керуючись необхідністю виробити механізми координації дій
громадських рад.
Організації громадянського суспільства
У рамках своєї компетенції Сторони будуть заохочувати різні форми
співробітництва, започатковані організаціями громадянського суспільства.
Термін дії Меморандуму
Цей Меморандум набирає чинності з дня його офіційного опублікування в
засобах масової інформації та діє на безстрокових засадах.
Прикінцеві положення
Цей меморандум не містить юридичних чи інших зобов’язань, а визначає
принципи та напрями співробітництва і взаємодії Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді та громади України.
За згодою Сторін до «Меморандуму» можуть бути внесені зміни та
доповнення оформлені у визначеному законодавством порядку, що
становитимуть невід’ємну частину цього «Меморандуму».
Меморандум не покладає на Сторони будь-яких фінансових зобов’язань.
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