
Педагогічна конференція з освіти в галузі енергозбереження та пом'якшення наслідків
глобальної зміни клімату 

в рамках Міжнародного шкільного проекту з використання ресурсів та енергії

SPARE

«Клімат, природа, енергія»

Конференція  проводиться  ГО  «Еремурус»,  координатором  проекту  SPARE  в
Україні  та  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України 

Цілі:  

пропаганда сучасних форм і методів організації освітнього процесу щодо 
заявленої теми. 
надання можливості  педагогам навчальних закладів висловити свої погляди,
ідеї,  роздуми з питань організації  освіти в галузі  енергозбереження та зміни
клімату, використовуваних методів і технологій навчання і виховання;
поширення перспективного педагогічного досвіду; 
підтримка і розвиток науково-методичної роботи педагогів; 
розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, підвищення їх 
кваліфікації.

 
Учасниками конференцій можуть бути педагоги України, які 
впроваджують освіту в галузі енергозбереження та зміни клімату в свою 
практику:
- педагоги загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, гімназій, ліцеїв, а також 
училищ, технікумів, коледжів тощо); 
- педагоги позашкільних навчальних закладів.
Перевага для участі в роботі конференції надається учасникам мережі шкіл SPARE

Умови участі в конференції
Для участі в конференції необхідно надіслати на e-mail: eremurusua@ukr.net
-тези доповіді, що відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення 
- або скорочений опис майстр-класу для колег- педагогів за темою конференції 

Вимоги щодо оформлення доповідей
Текст тез доповіді повинен бути надісланий в текстовому редакторі Word. Шрифт –
TimesNewRoman. Розмір шрифту - 12. Міжрядковий інтервал - одинарний.
Обсяг  тез  доповіді  не  повинен  перевищувати  2  сторінки  формату  А-4.  Файл  з
виступом повинен називатися прізвищем, ім'ям та по батькові автора.



На першому аркуші доповіді повинна міститися наступна інформація: 

- тема виступу, 
- ПІБ педагога, 
- повна назва освітнього закладу, 
- поштова адреса 

Тези для участі у конференції повинні бути самостійно перевірені учасниками на 
наявність орфографічних, граматичних і пунктуаційних помилок.

Терміни розгляду матеріалів

Надіслані для участі у конференції матеріали розглядаються протягом 5 днів після
їх отримання, а педагоги реєструються в якості учасників конференції. 
Про факт реєстрації в якості учасників конференції педагогам повідомляється за
допомогою електронної пошти на електронну адресу, вказану в заявці учасника.

Правила відмови участі у конференції
Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти:
- роботи, у разі виникнення сумнівів в авторстві учасника (до з'ясування ситуації);
- роботи, що надійшли після встановленого терміну;
- роботи, що не відповідають тематиці конференції;
- роботи, виконані з недотриманням правил оформлення.

Видання електронного збірника, підведення підсумків конференції

За  підсумками  конференції  випускається  електронний  збірник,  в  якому
публікуються виступи учасників. 
Випуск  електронного  збірника  здійснюється  протягом  20  днів  після  закінчення
конференції і розсилається учасникам. 
Список всіх учасників педагогічної конференції розміщується на сайті екологічної
організації  «Еремурус»  (у  розділі  «Конференції»)  та  на  сайті   НЕНЦ  («Події»):
eremurus.org.ua; nenc.gov.ua; протягом 20 днів після закінчення конференції. 
Всі учасники отримують Диплом учасника педагогічної конференції.

Робочі мови конференції: 
українська, російська.

Термін надання тез - до 25 березня 2014р.

Фінансування
Фінансування  учасників  мережі  шкіл  SPARE  здійснюється  за  рахунок  коштів
міжнародного освітнього проекту SPARE. Решта учасників можуть взяти участь у
конференції за рахунок залучених коштів.
Терміни і місце проведення
Конференція буде проходити 3-5 квітня 2015 року у 



Верхняцькому  навчально-виховному  комплексі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів №1-ліцей», що є пілотною школою проекту SPARE
Адреса НВК: 
Вулиця Молодіжна
Будинок 36
Селище Верхнячка
Район Христинівський
Область Черкаська

Реєстрація учасників, поселення  3 квітня- з 09:00, урочисте відкриття конференції
о 11:00.


