Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«28» березня 2018 р. № 88
На № ___ від _____________
Директорам обласних екологонатуралістичних центрів (станцій
юних натуралістів)
Про проведення розширеної наради
Шановні колеги!
Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України на 2018 р., затвердженого наказом МОН
України, та з нагоди відзначення 100-річчя позашкільної освіти в Україні
11 травня ц. р. у м. Києві НЕНЦ ініціює проведення розширеної Всеукраїнської
наради за участю голів об’єднаних територіальних громад та народних
депутатів України, директорів обласних еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів).
Захід проводиться з метою обговорення стратегії розвитку позашкільної
освіти, нового формату позашкілля в умовах децентралізації; питання
збереження та якісного розвитку мережі позашкільних навчальних закладів в
умовах децентралізації; презентація досягнень і перемог позашкільної екологонатуралістичної освіти у 2017 р.
Під час наради будуть обговорюватися наступні питання:
◦ сучасна стратегія державної політики в галузі позашкільної освіти;
◦ якість позашкільної освіти як основа її конкурентоспроможності;
◦ позашкільна освіта: призначення й доступність у найближчий
перспективі.
Регламент роботи наради:
◦ до 10.30 – заїзд і реєстрація учасників наради;
◦ 11.00- 16.00- робота наради;
◦ 16.00- 17.30 – презентація НЕНЦ;
◦ після 18.00 – роз’їзд учасників.
До участі у заході запрошуються делегації від областей України та
м. Києва. До складу делегації входять:
◦ 5 голів (або представники голів) об’єднаних територіальних громад;

◦ 2 народних депутата України (обласного, міського, районного рівня);
◦ директор обласного еколого-натуралістичного центру (станції юних
натуралістів).
З метою підготовки до наради адміністрація НЕНЦ звертається до вас із
проханням до 23 квітня ц. р. на електронну адресу victoriya@nenc.gov.ua
надіслати списки учасників наради за формою, що додається.
Директорів обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів) просимо бути готовими до виступу та обговорення питань.
Регламент виступу: доповідь – до 15 хв.; повідомлення – до 5 хв.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Контактна інформація: тел./ф 430-02-60, моб.: 0982062633 (директор
Вербицький
Володимир
Валентинович),
електронна
адреса:
verbitskiy@nenc.gov.ua.
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