Всеукраїнський проект
«Позашкільна освіта України:
сьогодення і перспективи»
Український інформаційно-видавничий центр «Галактика»
спільно з Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді МОН України, Спілкою освітян України готують
до 100-річчя позашкільної освіти Всеукраїнський проект
«Позашкільна освіта України: сьогодення і перспективи».
Захід проходить за підтримки та участі народних депутатів
України, представників Адміністрації Президента України, Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти
і науки України, Національної академії наук України та інших.
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському Проекті .
Заключна частина Проекту відбудеться у листопаді 2018 року
в місті Києві. Додаткова інформація розміщена на сайті:
www.galaktika2005.wixsite.com/education2018, який буде постійно
оновлюва-тись на протязі підготовчої роботи та офіційно існувати в
інтернет-мережі.
Також на сайті http://galaktika2005.wixsite.com/nauka-osvita2017/kopiya-golovna Ви можете ознайомитись з учасниками І
Національного конгресу освітян України, який відбувся 15 грудня
2017 року в місті Києві в приміщення Національного екологонатуралістичного центру МОН України.
УМОВИ УЧАСТІ ТА ПОСЛУГИ УЧАСНИКАМ ПРОЕКТУ
— Публікація про заклад у виданні «Енциклопедія
позашкільної освіти» та на сайті.
— Членство у ГО «Спілка освітян України» з врученням на
урочистій частині заходу значка і посвідчення члена спілки
(за згодою).
— Розміщення інформації в інтернет-ресурсі «Електронна
енциклопедія освітян України» (EDUPEDIA). Мова —
українська, англійська.
— Відзначення досягнень та здобутків нагородами і грамотами.
— Представлення досягнень та майстерності вихованців на
виставці, а також участь в концертній програмі «Юні
таланти».
Публікація та участь
*для закладів та колективів — сторінка формату А-4 — 5 500 грн.
(3000–3200 знаків, декілька фото).
*для особистостей — сторінка формату А-4 — 4 500 грн. (3000–3200
знаків, декілька фото).
* для особистостей — 1/2сторінки формату А-4 — 3000 грн. (1500–
1800 знаків, фото).
Мова публікації – українська.
Відповідальний за випуск – УІВЦ «Галактика».
Адреса: м. Київ, 03179, вул. Прилужна, 4/15, Тел./факс: +38(044)42261-32,
E-mail: galaktika-s@ukr.net
Виконавець Подолян Ірина Григорівна 0674407376, 099 6571023
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