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Директорам позашкільних
навчальних закладів

Про проведення Всеукраїнського
форуму молодих педагогів
позашкільних навчальних закладів

Відповідно до Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів на 2016 рік, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 №1360 з 7 до 8 грудня ц.р. в 
м. Київ Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде
проведений Форум молодих педагогів позашкільних навчальних закладів.

На Форумі розглядатимуться технології побудови індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку молодих педагогів, створення простору для 
конструктивного спілкування та обміну досвідом, особливості формування 
лідерських якостей педагогів позашкільних навчальних закладів, удосконалення
системи наставництва.

До участі в заході запрошуються молоді педагогічні працівники 
позашкільних навчальних закладів, які мають педагогічний стаж не більше 
п’яти років, а також педагоги-наставники, керівники Шкіл молодого педагога.

Для участі в заході необхідно до 28 листопада 2016 р. пройти on-line-
реєстрацію за електронною адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=5914 

За підсумками роботи Форуму планується видання збірника матеріалів. 
Учасникам Форуму необхідно подати методичні матеріали для друку (розробки 
занять, виховних заходів) на електронну адресу: victoriya@nenc.gov.ua (тема 
листа: «Форум молодих педагогів») до 7 листопада 2016 року. 

Загальний об’єм інформації – до 10 сторінок. Стаття повинна бути 
надрукована в текстовому редакторі шрифтом Times New Roman 14 pt. 
Параметри сторінки – формат А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє – 
20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм. Інтервал – одинарний. Файл з інформацією 
подається без нумерації сторінок. Назва статті друкується великими літерами 
(шрифт 14) з вирівнюванням по центру. Праворуч, під назвою статті – ім’я та по
батькові, прізвище авторів (повністю), нижче, через два інтервали симетрично 
тексту – повна назва закладу.

Заїзд та реєстрація учасників Форуму – 7 грудня до 10.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр 
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учнівської молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі 
№ 558  або № 181 до зупинки «Мостицька».

Від`їзд – 8 грудня. Учасників Форуму просимо завчасно придбати квитки 
на зворотний шлях.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає.

Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-00-64, 430-04-91; e-
mail: nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.
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