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Директорам  обласних  еколого-
натуралістичних  центрів  (станцій
юних натуралістів)

Директорам  районних  та  міських
еколого-натуралістичних  центрів
(станцій юних натуралістів)

Про узагальнення передового педагогічного
досвіду позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю у 2016 р

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2016  р.
передбачено узагальнення досвіду:

• Комунального  закладу  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької  творчості»  та  Регіонального  ландшафтного  парку
«Фельдман-екопарк» за темою: «Співпраця позашкільного навчального
закладу з громадськими організаціями як умова успішності педагогічної
місії соціокультурного простору міста»;

• КПНЗ  «Станція  юних  натуралістів»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської  області  за  темою:  «Формування  готовності
вихованців позашкільного навчального закладу до проектної діяльності»;

• Тульчинської  райСЮН Вінницької  області  за  темою:  «Дослідницька
підготовка учнів в умовах організації наукових товариств»;

• Еколого-натуралістичного  відділу  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання  за  темою:
«Дистанційна  освіта  як  освітня  послуга  сучасного  позашкільного
навчального закладу»;

• Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості  за
темою:  «Формування  готовності  підлітків  до  професійного
самовизначення  в  умовах взаємодії  загальноосвітнього і  позашкільного
навчального закладу»;

• КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості» за темою: «Природоохоронні території як освітнє середовище
і освітній ресурс в системі формування екологічної культури вихованців
КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості».
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Директорів даних позашкільних навчальних закладів просимо презентувати
педагогічний  досвід  під  час  проведення  педагогічних  майстерень  в  рамках
Всеукраїнського форуму молодих педагогів позашкільних навчальних закладів
(лист  МОН  України  №  3/3-9-783-16  від  02.11.2016  р.).  Презентація
педагогічного досвіду запланована 19 грудня ц.р. з 14.00 до 18.00 год. в НЕНЦ.

Даний  досвід  буде  розміщений  на  сайті  Міністерства  освіти  і  науки
України,  Національної  академії  педагогічних  наук  та  НЕНЦ  з  метою  його
розповсюдження, поширення в педагогічну практику та популяризації передової
педагогічної ідеї.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Контактна інформація  :   тел./ф 430-02-60, 430-04-91,  електронна адреса:
verbitskiy  @  nenc  .  gov  .  ua.

З глибокою повагою,

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

mailto:verbitskiy@nenc.gov.ua

	Директор НЕНЦ

