Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«03» березня 2016 р. № 56
На № ___ від _____________
Директорам обласних екологонатуралістичних центрів (станцій
юних натуралістів)
Про завершальний тренінг
з моніторингу стану
навколишнього природного середовища
На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 25.12.2015 № 1360
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Українським
гідрометеорологічним інститутом та Інститутом проблем виховання НАПН
України завершує проведення циклу екологічних тренінгів з моніторингу
навколишнього природного середовища. Завершальний тренінг, що планується з
4 до 7 квітня 2016 року в м. Київ, складається з двох блоків:
- «Стан атмосфери та його дослідження» на базі Українського
гідрометеорологічного інституту;
- «Застосування інтерактивних технологій в інтересах сталого
розвитку освіти» на базі НЕНЦ.
Під час тренінгів будуть розглянуті сучасні методики оцінки якості
повітря та сучасні педагогічні технології.
Для участі у семінарах-тренінгах запрошуються постійні учасники
першого та другого тренінгів – завідуючі відділами екології, методисти та
керівники творчих учнівських об’єднань екологічного напряму позашкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів, керівники дитячих громадських
екологічних організацій із різних регіонів України.
Учасники екологічних тренінгів, які пройшли повний курс навчання,
отримають свідоцтво тренера із екологічного навчання
Для участі в тренінгах просимо до 1 квітня 2016 р. подати заявку на
електронну адресу: radchenkok@nenc.gov.ua (форма додається).
Заїзд та реєстрація слухачів – 4 квітня до 12.00 за адресою: м. Київ, вул.
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі № 558 або
№ 181 до зупинки «Мостицька».
Від`їзд – 7 квітня після 15.00.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає, із розрахунку: проживання –170 – 200 грн.\доба; триразове
харчування – 70 грн.\доба/
Контактна інформація: тел./ф.: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91.
Координатор
тренінгу
від
НЕНЦ:
Радченко
Тамара
Дмитрівна,
тел.: 0 (44) 430-43-90; е-mail: radchenko@nenc.gov.ua.
Додаток: на 1 арк.
З повагою,
З повагою,
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

Вербицький В. В.

Додаток
до листа НЕНЦ МОН України
№ 56 від 03.03.2016 р.
Заявка
на участь завершальному тренінгу з моніторингу стану навколишнього
природного середовища
1. Прізвище: ____________________________________________________ .
2. Ім’я: _________________________________________________________ .
3. По батькові: __________________________________________________ .
4. Посада: ______________________________________________________ .
5. Найменування позашкільного (загальноосвітнього) навчального закладу:
____________________________________________________________ .
6. Місцезнаходження навчального закладу:
____________________________________________________________ .
7. Контактний телефон: ___________________________ .
8. Е-mail (за наявності): __________________________________________
Керівник:

____________________ ____________________
/підпис/
/ініціали, прізвище/

М.П.
“___” __________ 2016 р.

