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Вих. № /1
‘-М_- оЬ -2оАр. Директорам обласних еколого-

натуралістичних центрів учнівської 
молоді (станцій юних натуралістів)

Про проведення Школи для тренерів 
із національно-патріотичного виховання в 2018 року

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 
закладів освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 04.01.2018 р. № 12 та листа управління освіти і науки Житомирської 
обласної державної адміністрації від 15.02.2018 р. № 549-2/3-18 з 10 по 12 травня 
2018 року буде проведено Школу для тренерів із національно-патріотичного 
виховання на базі Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради.

До участі в заході запрошуються тренери з національно-патріотичного 
виховання, які пройшли навчання на базі Національного еколого-
натуралістинного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 
за програмою тренінгу «З Україною в серці».

У рамках Школи будуть проведені: щорічне звітування з напряму роботи, 
тренінгові заняття, обговорення планів із національно-патріотичного виховання, 
обмін досвідом, творчі зустрічі.

За підсумками роботи Школи планується видання збірника «Досвід роботи 
тренерів із національно-патріотичного виховання». Заявки на участь та тези 
статей для опублікування у збірнику необхідно надіслати окремими файлами до 
01 квітня 2018 року на електронну адресу: oksanastadnik00@gmaii.com 
(з поміткою «Збірник»).
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Тези статей оформлюються відповідно до таких вимог: текст друкується 
шрифтом ТішезКешЯотап, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату 
А4, поля: ліве -  ЗО мм, праве -  10 мм, верхнє і нижнє -  по 20 мм.

Заїзд, розміщення та реєстрація учасників -  10 травня 2018 року до 
11:00 год. за адресою: м. Житомир, вул. Київська З, КП «Готельний комплекс 
«Україна» Житомирської обласної ради.

Від’їзд учасників 12 травня 2018 року після 15.00 год.
Просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
Орієнтовна вартість проживання 250-300 грн./доба, харчування -  90.00 

грн./доба. Додатково кожен учасник Школи сплачує організаційний внесок -  
150 грн. Організаційний внесок сплачується учасниками на картковий рахунок 
5168 7426 0088 5143 (картка ПриватБанк на ім’я Стадник Оксана Олександрівна) 
до 02 травня 2018 року (скан-копію квитанції про сплату організаційного внеску 
просимо надіслати на електронну адресу oksanastadnik00@gmail.com з поміткою 
«Квитанція»).

Витрати на проїзд, проживання і харчування учасників заходу здійснюється 
за рахунок сторін, що відряджають.

Уточнена програма заходу буде надіслана додатково.
Додаткова інформація за телефоном (098-226-07-23); (066-920-01-68) - 

контактна особа Стадник Оксана Олександрівна, (0412) 41-15-30 -  методичний 
кабінет ЖОЦЕНТУМ ЖОР.

Директор облЦЕНТУМ Бордюг Н.С.
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