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Про проведення педагогічної
конференції з освіти в галузі
енергозбереження та пом’якшення
наслідків глобальної зміни клімату
«Клімат, природа, енергія»

Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України та ГО «Еремурус», координатором проекту
SPARE в Україні, з 3 до 5 квітня 2015 року в с. Верхнячка Черкаської області
буде проведена педагогічна конференція з освіти в галузі енергозбереження та
пом’якшення наслідків глобальної зміни клімату «Клімат, природа, енергія» в
рамках  Міжнародного шкільного проекту з  використання  ресурсів  та  енергії
SPARE.

Під час конференції розглядатимуться сучасні форми і методи організації
освітнього  процесу  в  галузі  енергозбереження  та  зміни  клімату;  створення
простору  для  конструктивного  спілкування  та  обміну  досвідом;  підтримка  і
розвиток науково-методичної роботи педагогів;  розвиток творчого потенціалу
педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації.

До  участі  в  заході  запрошуються  педагоги  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів України, які впроваджують освіту в галузі
енергозбереження та зміни клімату в свою практику.

За  підсумками  роботи  конференції  буде  виданий  електронний  збірник
матеріалів.

Для участі в конференції до 25 березня 2015 року необхідно надіслати на
e-mail:  eremurusua@ukr.net -  тези  доповіді,  що  відповідають  тематиці
конференції та вимогам до оформлення (тема листа – «Педагогічна конференція
«Клімат, природа, енергія»»).

Заїзд та реєстрація учасників – 3 квітня до 11:00, за адресою: с. Верхнячка
(Христинівський район Черкаської області), вул. Молодіжна, 36, Верхняцький
навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1-
ліцей».
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Від’їзд -  5  квітня.  Учасників  конференції  просимо  завчасно  придбати
квитки на зворотний шлях.

Просимо взяти до відома, що фінансування учасників мережі шкіл SPARE
здійснюється за рахунок коштів міжнародного освітнього проекту SPARE.

Детальна  інформація  за  телефонами:  (044)  430-02-60,  430-43-90
(контактна  особа  від  НЕНЦ  –  Радченко  Тамара  Дмитрівна, e-mail:
radchenko@nenc.gov.ua ); (044) 468 74 14 (контактна особа від ГО «Еремурус» -
Мельникова Єлена Володимирівна, e-mail: eremurusua@ukr.net ).

Додаток на 3 арк.

Директор НЕНЦ, 
доктор педагогічних наук,
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