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 2019 р. № 125
На № ___ від ______________
Директорам закладів
загальної середньої та
позашкільної освіти
Про проведення Всеукраїнського
навчального тренінгу
для регіональних координаторів
програми GLOBE в Україні
На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2019 рік, затверджений наказом МОН від
21.11.2018 № 1292, з 17 по 20 червня 2019 року Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді проводить Всеукраїнський семінартренінг для регіональних координаторів програми GLOBE в Україні на тему
«GLOBE – 20 років в Україні».
У рамках семінару-тренінгу: щорічне звітування з програми, навчальні
тренінги, навчально-пізнавальні екскурсії, обмін досвідом роботи, обговорення
проблем, тенденцій та перспектив розвитку програми GLOBE в Україні.
До участі у заході запрошуються регіональні координатори програми
GLOBE, вчителі програми GLOBE, наукові працівники.
Для участі у заході необхідно до 15 травня 2019 р. пройти on-line
реєстрацію за електронною адресою
(https://docs.google.com/forms/d/1PmsAsKdQ8Mqn31jMAJOlMe7e908cB_NMyqzGcbX5Ik/viewform?edit_requested=true).
За підсумками роботи конференції планується видання збірника
матеріалів: з досвіду роботи за програмою GLOBE, про міжнародну співпрацю,
розробки занять гуртків тощо; матеріали (текстові або художні) школярівучасників програми GLOBE у рубрику «GLOBE очима дітей»; а також
фотографії для підготовки «Фотогалереї GLOBE». Матеріали надсилати до 15
травня 2019 р. на електронну адресу: globeukraine@nenc.gov.ua (тема листа –
«GLOBE тренінг»). Вимоги до матеріалів для збірника – у Додатку № 1.
Заїзд та реєстрація учасників 17 червня 2019 р. до 12:00 за адресою:
м. Київ, вулиця Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді. Проїзд від Центрального залізничного вокзалу
м. Києва — маршрутними таксі № 558 або № 181, тролейбусом № 33 до
зупинки «Вулиця Мостицька».
Проживання учасників семінару в готелі «Юннат»: 250-270-300 грн./доба.
Організаційний внесок — 150 грн.
Від’їзд – 20 червня 2019 р. після 14 год. Учасників заходу просимо
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, яка
відряджає.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

Виконавець: Федоренко Наталія Миколаївна,
моб. Тел. 097-5638794, e-mail: natalya.fedorenko@nenc.gov.ua

В. В. Вербицький

Додаток 1 до
листа НЕНЦ
від 28.03.2019 р. № 125
Вимоги оформлення матеріалів для збірника
«GLOBE – 20 років в Україні»
1. Вимоги до текстових матеріалів: формат Microsoft Word, шрифт – Times
New Roman (основний текст статті розміром 12 pt з одинарним інтервалом і
абзацним відступом 1,25 см) на сторінці формату А4 портретної орієнтації з
полями – по 2 см, загальний обсяг – до 10 сторінок. Структура статті має
включати такі складові, розташовані в наступному порядку:
• на першому рядку, по центру – назва статті, великими літерами;
• через рядок ліворуч – ПІБ автора, повна назва організації, яку
представляє автор;
• ПІБ інших співавторів (за наявності) та назви організацій, які вони
представляють;
• основний текст;
• використана література.
Фото для публікації надсилати окремими файлами (формат JPG або JPEG
не менше 2500х3500 пікселів) з назвами типу «Фото-1» (в статті вказати місце з
цією самою назвою, де фотографія повинна бути розміщена та підпис до неї).
2. Вимоги до фотографій: формат файлу JPG або JPEG не менше
2500х3500 пікселів. Обов’язково вказати ПІБ автора, підпис до фото (яка подія
відображена, дата події, хто зображений на фото тощо).
3. Вимоги до художніх матеріалів: дитячі художні роботи повинні
відповідати тематиці рубрики «GLOBE очима дітей». Вони можуть бути
виконані у будь-якій техніці, будь-якими художніми засобами, надсилаються в
електронному вигляді (формат файлу JPG або JPEG не менше 2500х3500
пікселів). До кожної роботи додається інформація в окремому файлі: назва
роботи, ПІБ автора (повністю), вік, клас та загальноосвітній заклад або гурток і
заклад позашкільної освіти (повні назви).
Всі матеріали надсилати в електронному вигляді до 15 травня 2019 р. на
електронну адресу: globeukraine@nenc.gov.ua (тема листа – «GLOBE тренінг»).

