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Інформаційний лист №1
Відповідно  до  наказу Міністерства  освіти  і  науки  України  від  30.12.2015  р.

№ 1383  (п.  685)  Міністерство  освіти  і  науки  України  та  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Національною екологічною Радою
України планують проведення  13-14 квітня 2016 року у м. Києві ІІ Всеукраїнського
екологічного форуму «Освіта для сталого (збалансованого) розвитку».

У  2015  році  4-5  березня  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі
учнівської  молоді   за  сприяння  Національної  екологічної  Ради  України  був
проведений Перший Всеукраїнський екологічний форум.

Під  час  Форуму  НЕНЦ  взяв  на  себе  зобов`язання  щорічного  проведення
означеного  екологічного  форум,  а  також  організувати  проведення  практичних
екологічних  тренінгів  з  моніторингу стану  навколишнього природного середовища
для  навчання  вчителів  методикам  проведення  досліджень  стану  природних  вод,
повітря, грунтів та підготовки сертифікованих тренерів з екології.

У  2015  р.  закінчилась  декада  освіти  для  сталого  розвитку,  запропонована
Організацією Об`єднаних Націй. Що відбувалося в освітньому середовищі Україні
за ці 10 років, яких результатів ми досягли, на якому рівні наша сучасна освіта?
Ці  і  багато  інших  питань  мають  стати  предметом  обговорення  під  час  ІІ
Всеукраїнського  екологічного  форуму  «Освіта  для сталого  (збалансованого)
розвитку». 

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,
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,  робота  презентаційно-ділових  зон  та
виставок, неформальне спілкування.
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Для участі у заході необхідно до 4 квітня 2016 року пройти он-лайн реєстрацію
за адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=3881.

За підсумками роботи Форуму планується видання збірника матеріалів. Тому
просимо подати:

- тези  доповідей  стосовно  теми  Форуму,  а  саме:  з  питань  запровадження
освіти сталого (збалансованого) розвитку;

- аналітичні  або  методичні  матеріали  (розробки  занять,  виховних  заходів
еколого-природоохоронного змісту)

до 20 березня на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua (тема листа – «Екологічний
форум»). 

Тези доповідей в об’ємі 2-5 сторінок повинні бути надруковані в форматі
Microsoft  Word шрифтом  «Times New Roman 11  pt».  Параметри  сторінки  –
стандартні,  формат  А4  (210х297  мм)  з  полями:  верхнє,  нижнє,  ліве,  праве  –
20мм.  Файл  з  доповіддю  подається  без  нумерації  сторінок.  Інтервал  –
одинарний. Назву доповіді необхідно друкувати великими літерами (шрифт 14)
з вирівнюванням по центру. Справа під назвою доповіді – ім’я та по батькові,
прізвище авторів, нижче, через два інтервали симетрично тексту – повна назва
організації. Об’єм аналітичних та методичних матеріалів – до 10 сторінок.

Заїзд та реєстрація учасників –13 квітня до 12.00 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 –14 квітня. 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:  radchenko@nenc.gov.ua;
сайт: www.nenc.gov.ua.

Проект  програми  Форуму  та  інші  інформаційні  повідомлення  будуть
оприлюднені на сайті НЕНЦ додатково.

Директор НЕНЦ, 
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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