
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ

«ОСВІТА ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ»

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнському форумі
              «Освіта для збалансованого розвитку», який відбудеться

12–13 квітня 2017 року в м. Києві

Ключова тема Форуму: «Стратегія сталого розвитку України на період
до  2030  року:  завдання  освіти  щодо  її
реалізації» 

Організатори Форуму: Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді МОН України 
Всеукраїнська екологічна ліга

                                                  

Форум проводиться           Міністерства освіти і науки України
за сприяння: Національної екологічної ради України

Інституту  проблем  виховання  Національної
академії педагогічних наук України

             Метою Форуму є обговорення проекту Стратегії сталого розвитку України
на період до 2030 року та завдань освіти щодо її реалізації;  сприяння співпраці
органів  державної  влади,  місцевого  самоврядування,  громадських  організацій  та
науковців;  підвищення  рівня  відповідальності  та  зацікавленості  у  міжгалузевому
співробітництві;  налагодження  та  зміцнення  міжнародного  співробітництва  для
збереження довкілля та освітнього простору. 

До участі запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів,
вчителі-практики  позашкільних  і  загальноосвітніх  навчальних  закладів,
працівники  дошкільних  установ,  представники  органів  державної  влади  та
місцевого  самоврядування,  менеджери  з  еколого-освітньої  роботи  установ
природно-заповідного  фонду,  бізнес-структури,  природоохоронні  громадські
організації, ЗМІ.

Україна  взяла  на  себе  міжнародні  зобов’язання  щодо  збалансованого
розвитку,  підписавши  документи  Конференції  ООН  з  довкілля  та  розвитку
(Ріо-де-Жанейро,  1992),  Всесвітнього  саміту  зі  збалансованого  розвитку
(Йоганнесбург,  2002),  Конференції  ООН  зі  збалансованого  розвитку  Ріо+20
(Ріо-де-Жанейро, 2012), саміту ООН зі збалансованого розвитку (Нью-Йорк,
2015).  Україна  також  має  зобов’язання  щодо  освіти  для  збалансованого
розвитку, які відображені в Стратегії ЄЕК ООН освіти для збалансованого
розвитку (Вільнюс,  2005)  та комюніке Міжурядової  конференції  (Тбілісі+35:
Екологічна освіта для збалансованого розвитку (Тбілісі, 6–7 вересня 2012).

Проте ці зобов’язання не були реалізовані на рівні державної політики, у
тому  числі  в  сфері  практичних  дій  щодо реалізації  Стратегії  ЄЕК ООН з



освіти  для  збалансованого  розвитку.  В  Україні  не  прийнято  відповідних
національних  документів  з  імплементації  Стратегії  ЄЕК  ООН  освіти  для
збалансованого  розвитку.  Громадські  та  місцеві  освітні  ініціативи  з
впровадження Стратегії ЄЕК ООН не набули державної підтримки. 

Сталий  (збалансований  розвиток)  у  контексті  виховання  та  освіти
передбачає  гармонізацію  розвитку  соціальних,  економічних  та  екологічних
процесів, переорієнтацію виховних систем на ощадливе використання ресурсів
та збереження довкілля.

Заходи ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку»
будуть проведені 12-13 квітня 2017 року в приміщенні Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, вул. Вишгородська, 19).

Орієнтовна програма Форуму:

Перша  пленарна
сесія.    

Тема:   «Стратегія  сталого  розвитку  України  на
період до 2030 року: стратегічне бачення,  керівні
принципи та вектори»

Друга  пленарна
сесія.  

Тема:   «Національні  цілі  сталого  розвитку
України»

Панельна дискусія. Тема:   «Стратегічні  орієнтири  в  освіті  для
сталого  (збалансованого)  розвитку  в  Україні».
Відкритий мікрофон.

Робота  дискусійних
майданчиків.

Тема:  «Інтеграція   питань  сталого  розвитку  в
системі  дошкільної,  позашкільної,  середньої  та
вищої освіти»

Дискусійний
майданчик   №1.

Тема: «Реалізація  принципів  освіти  для
збалансованого  розвитку  в  загальноосвітніх
навчальних  закладах  та  системі  дошкільної
освіти»

Дискусійний
майданчик   №2.

Тема: «Кращі практики освіти для збалансованого
розвитку у вищій та післядипломній освіті»

Дискусійний
майданчик   №3

Тема: «Позашкільна  освіта:  надбання  та
перспективи  реалізації  Стратегії  сталого
розвитку»

Робота  круглих
столів:

Тема: «Інклюзивна  освіти  та  якісна  освіта
впродовж усього життя для усіх»

Круглий стіл 1 Тема: «Діяльність  громадських  організацій,  в
реалізації освіти для збалансованого розвитку»

Круглий стіл 2.      Тема: «Збереження,  відновлення  наземних  і
морських екосистем та сприяння збалансованому
використанню  їхніх  ресурсів:  еколого-
просвітницька діяльність установ ПЗФ»

Панельна дискусія. Тема: «Впровадження Стратегії:  міжсекторальна
взаємодія і координація, інструменти реалізації».

  



У рамках Форуму будуть працювати:

Тематична виставка  «Освіта  для  збалансованого розвитку»,  на  якій  будуть
представлені  навчальні  та  позашкільні  заклади,  наукові  установи,  громадські
організації, які працюють у цій сфері.
Презентаційно-ділова зона «Візитівка практичних дій педагога»,  де учасники
матимуть  можливість  провести  презентацію  організації,  розповісти  про
напрями  діяльності  та  представити  досягнення  у  сфері  освіти  для
збалансованого розвитку.

Оформлення участі у заходах
Умовою участі є надіслані  до 22 березня 2017 р. на  електронну адресу

ForumOsvitaSD  @  gmail  .  com (тема листа – «Форум «Освіта для збалансованого
розвитку»): 

1.  Текстового  матеріалу  з  досвіду  роботи  для  збірки:  розробки  занять
гуртків  і  факультативів,  розробки  сценаріїв  виховних  заходів,  науково-
методичні  розробки та  інші матеріали  еколого-природоохоронного змісту,  що
стосується практичного досвіду реалізації освіти для збалансованого розвитку в
освітніх установах України (вимоги до оформлення доповідей додаються).

2.  Копія  платіжного  доручення  (в  електронному  вигляді)  на  друк
методичних матеріалів, якщо учасник планує публікацію.

Автори  мають  самостійно  пересвідчитися  в  отриманні  матеріалів
Оргкомітетом.

Реєстраційний  внесок  для  публікації  одного  учасника  
у збірці – 150 грн.

Реквізити для оплати публікації у збірнику Форуму:

ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації»
Р/р 26000284962001 в КГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 321842, код ЄДРПОУ 30782043
Призначення платежу: «Друк збірника».

Для контактів:
телефонами: (044) 430-02-60, 430-04-91, 430-43-90
електронна пошта: ForumOsvitaSD  @  gmail  .  com
Контактна особа – Радченко Тамара Дмитрівна

Просимо взяти до уваги, що витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресами:
www  .  nenc  .  gov  .  ua

www  .  ecoleague  .  net
Маємо надію на Вашу участь та подальшу співпрацю!

З повагою, 
Оргкомітет
ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку»
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	Реквізити для оплати публікації у збірнику Форуму:

