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Директорам закладів позашкільної 
освіти

Директорам закладів загальної 
середньої освіти

Про проведення навчального
екологічного тренінгу

Шановні колеги!

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти  і  науки  України  від  21.11.2018  № 1292,  з  19  до  21  березня  ц. р.
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  проводить
навчальний  екологічний  тренінг  «Моніторинг  стану  довкілля».  Після  його
закінчення учасники отримають сертифікати встановленого зразка.

До  участі  у  тренінгах  запрошуються  педагогічні  працівники  закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти,  методисти  інститутів
післядипломної освіти, методичних кабінетів, а також учасники попереднього
екологічного тренінгу (список розміщений на сайті: www.nenc.gov.ua).

Тренінг складається з двох блоків.
Перший блок – тренінг за програмою «Дій за озон». Тренінг є формою

спеціального  навчання  педагогів  впровадженню  у  освітній  процес  закладів
загальної середньої і позашкільної освіти міжнародного проекту  ПРООН-ГЕФ
ПМГ «Поширення обізнаності щодо впливу глобального потепління та захисту
озонового шару як запорука сталого розвитку».

Другий блок - тренінг за темою: «Моніторингові дослідження природних
вод» на базі Інституту гідробіології НАН України.

Для участі в тренінгу необхідно до 15 березня подати заявку вказаного
зразку  за  електронною  адресою: ekoviddil@nenc.gov.ua або
radchenko@nenc.gov.ua (тема листа – «Екологічний тренінг»).

Заїзд  та  реєстрація  учасників  –  19  березня  до  9.30  год.  за  адресою:
м. Київ,  вул.  Вишгородська, 19,  Національний еколого-натуралістичний центр

mailto:nenc@nenc.gov.ua


учнівської молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі
№ 558  або  № 181  до  зупинки  «Мостицька»  (див.  схему проїзду  за  адресою:
https://nenc.gov.ua/?page_id=2#map). Початок роботи – о 10.00.

Від`їзд – 21 березня після 14.00 год.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає. Оплата за навчання – 200 грн.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60 (Володимир Вербицький),

430-43-90, моб.: 0683518549 (Тамара Радченко ); на сайті: https://nenc.gov.ua.

З повагою,

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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Додаток до листа НЕНЦ
№ 35 від 22 січня 2019 р. 

Заявка
на участь у навчальному екологічному тренінгу 19-21 березня 2019 р.

Прізвище:___________________________________________________________

Ім’я: _______________________________________________________________

По-батькові:_________________________________________________________

Посада:_____________________________________________________________

Кваліфікаційна категорія:______________________________________________

Педагогічний стаж:__________________

Назва установи, організації
_____________________________________________________________________

Поштова адреса:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Тел:_______________________________

Факс:______________________________

Е-mail:_____________________________

Сфера інтересів:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Додаткова інформація:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Керівник:  ____________________                   ____________________

             /підпис/   /ініціали, прізвище/

М.П.

“___” __________ 2019 р.


	Директор НЕНЦ

