
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у ІІІ Всеукраїнському форумі

«Освіта для збалансованого розвитку» 

м. Київ, 12-13 квітня 2017 р.

Прізвище _____________________ Ім’я______________________ По батькові________________________

Місце роботи або навчання ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(повна назва установи, поштова адреса, телефон/факс, Е-mail)

Посада ______________________________________________________________________________________

Науковий ступінь ____________________________ Вчене звання ____________________________________

Поштова адреса учасника ______________________________________________________________________

(номер будівлі, вулиця, село, місто, область, індекс)

Контактні телефони учасника: 

службовий _____________________________ мобільний __________________________________

Електронна адреса учасника____________________________________________________________________

Будь ласка, позначте заходи, в яких Ви бажаєте взяти участь

Заходи Форуму Форма участі у заході

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

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

Друга пленарна сесія  «Національні цілі сталого 

розвитку України»

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

Панельна  дискусія-1 «Стратегічні  орієнтири  в  освіті
для  сталого (збалансованого) розвитку в Україні»

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

Дискусійний   майданчик   №1. «Реалізація принципів
освіти для збалансованого розвитку в загальноосвітніх
навчальних закладах та системі дошкільної освіти»

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

Дискусійний    майданчик    №2. «Кращі  практики
освіти  для  збалансованого  розвитку  у  вищій  та
післядипломній освіті»

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

Дискусійний   майданчик   №3. «Позашкільна освіта:
надбання  та  перспективи  реалізації  Стратегії  сталого
розвитку

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

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

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

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

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

Панельна дискусія-2 «Впровадження Стратегії:  
міжсекторальна   взаємодія і координація, інструменти 
реалізації».

□ Доповідач        □ Учасник           □ Тільки публікація
Тема доповіді____________________________________

Тематична  виставка «Освіта для збалансованого 

розвитку»                    

□ Учасник           
Тема ____________________________________

Презентаційно-ділова зона «Візитівка практичних дій 

педагога»

□ Учасник           
Тема ____________________________________


