Виставка-презентація педагогічних ідей та технологій
«Сучасна позашкільна освіта - 2015»

15-17 вересня 2015р.

НЕНЦ м.Київ, вул.Вишгородська, 19

15-17 вересня 2015 року в Національному еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді МОН України буде проводитись виставка-презентація
педагогічних ідей та технологій «Сучасна позашкільна освіта - 2015» (з нагоди
90-річчя юннатівського руху в Україні).
Організаторами

виступають:

Міністерство

освіти

і

науки

України,

Національна академія педагогічних наук України, Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді.
Метою

виставки

є

поширення

передового

педагогічного

досвіду,

демонстрація досягнень в області освіти і педагогічної науки (напрям:
позашкільна, позакласна та позаурочна робота), пропаганда найбільш ефективних
методів навчання і виховання, системи роботи передових вчителів та освітніх
закладів, творчих учнівських об’єднань, організацій, демонстрація сучасних
зразків навчально-лабораторного обладнання та наочних посібників і т.д.
Учасники

виставки:

позашкільні

навчальні

заклади

еколого-

натуралістичного профілю (обласні, районні, міські), комплексні позашкільні
заклади, загальноосвітні

навчальні

заклади

із

демонстрацією

еколого-

натуралістичного (або біологічного) напряму діяльності.
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В рамках виставки «Сучасна позашкільна освіта -2015» буде проводитись
конкурс із тематичних номінацій, а саме:
1. Вектори інноваційного розвитку системи позашкільної освіти.
2. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі закладів
освіти.
3. Пошук і підтримка обдарованих дітей і молоді.
4. Професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та перспективи
розвитку.
5. Розвиток навчання та виховання дітей з особливими потребами.
6. Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога.
7. Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина
України.
8. Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій,
технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ.
Учасники Виставки, які бажають взяти участь у конкурсі з номінацій,
подають до 15.07.2015 р. відповідну роботу. Матеріали обов’язково подаються
у друкованому зшитому вигляді державною мовою на адресу: Україна, 04074,
м.Київ, вул.Вишгородська, 19 НЕНЦ.
Обсяг роботи – 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word);
розмір шрифта - 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,0). Перша
сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується
назва номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси та повна назва
закладу освіти/підприємства, що подає матеріали. Оцінка якості конкурсних робіт
не підлягає оскарженню. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не
повертаються. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно
до вимог і подані у зазначений термін.
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Програма виставки
- Презентація загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
- Встановлення ділових зв’язків про співпрацю, участь у роботі
Форуму позашкільників «Позашкільна освіта у розвитку держав:
досвід та перспективи», «круглі столи», семінари.
- Вручення відзнак переможцям у номінаціях, дипломів учасника
виставки.
Розмір стенду для експозиції на одного учасника 1м.x 2м.(h)-2 шт.
Розташування

стендів

відповідно

до

розробленої

схеми

розташування

організатором.
Надпис, розмір, шрифт буде після реєстрації учасників (15 липня 2015р.)
Детальна інформація буде висвітлена на сайті НЕНЦ.
Учасники, які бажають взяти участь у виставці, повинні до 15.07.15р.
представити короткий опис матеріалів по номінаціях в одному примірнику
державною мовою з відповідними додатками.
Просимо звернути увагу, що експонент не має право демонструвати свій
стенд до офіційного закриття виставки.
Будемо дуже вдячні власне подання інформації, щодо всіх заходів –
семінарів, «круглих столів», презентацій – які ви плануєте проводити в рамках
виставки.
Адреса оргкомітету виставки:
Україна, 04074, м.Київ, вул.Вишгородська, 19 НЕНЦ;
Контактні телефони оргкомітету: 044-430-02-60; 044-430-00-64; 097-230-8342 (Федоров Валерій Євгенович)
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Назва навчального закладу/підприємства, який подає
матеріали по номінаціям
Реквізити

Оргкомітет виставки
«Сучасна позашкільна освіта -2015»

Лист на участь
У виставці з тематичних номінацій

Навчальний заклад (підприємство)_________________надсилає
на розгляд матеріали для участі у виставці з номінації
«______________________________________» (назва номінації).
Описовий матеріал та Додатки надаються.

Директор______________ (прізвище, ім’я, по батькові)
(підпис)

М.П.
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