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На № ___ від ______________
Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про організацію та проведення
Всеукраїнського збору лідерів
дитячого екологічного парламенту
та Всеукраїнських GLOBE Ігор 2019
Шановні колеги!
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 21.11.2018 р. № 1292, з 17 до 20 червня ц.р. у м. Києві
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді буде
проводити: Всеукраїнський збір лідерів дитячого екологічного парламенту та
представників юнацьких секцій товариств охорони природи (далі - ДЕП) і
Всеукраїнські GLOBE Ігри 2019.
У рамках ДЕП — круглий стіл з обміну досвіду роботи регіональних
осередків ДЕП та юнсекцій товариства охорони природи (підготувати виступпрезентацію на 7-10 хвилин), профільні майстер-класи, флешмоби, екскурсії
тощо.
До участі у ДЕП запрошуються делегації областей у складі 5 осіб:
1 керівника та 4 учнів з числа представників регіональних осередків ДЕП,
дитячих громадських екологічних організацій, юнсекцій товариства охорони
природи, екологічних загонів, які діють при обласних, районних, міських
еколого-натуралістичних центрах, станціях юних натуралістів.
До участі в GLOBE Іграх 2019 запрошуються 10 команд закладів
загальної середньої освіти та позашкільної освіти, які наберуть найбільшу
кількість балів у Всеукраїнському заочному конкурсі «GLOBE Марафон»
(список відібраних команд буде опублікований на сайті НЕНЦ додатково

13 травня 2019 р.). До складу команди входить 6 осіб: 5 учнів/вихованців, яким
виповнилося 11-16 років, та 1 керівник.
Заїзд учасників – 17 червня за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр. Від’їзд – 20 червня (після 14:00).
Проїзд від Центрального залізничного вокзалу — тролейбусом № 33,
маршрутними таксі № 181, № 558 до зупинки «вул. Мостицька».
Витрати на проживання та харчування учнів під час проведення заходів
здійснює організатор. Проїзд і харчування дітей та супроводжуючих осіб у
дорозі, а також витрати на проживання та харчування керівників делегацій під
час проведення заходів здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують керівники команд.
Детальну інформацію щодо проведення Всеукраїнського збору лідерів
дитячого екологічного парламенту – за телефонами: (044) 430-43-90,
0730532257 (контактна особа – Івасюнько Олена Валеріївна). Просимо до
01.06.2019 р. подати списки учасників ДЕП на електронну адресу
ivasiunko@nenc.gov.ua (тема листа «ДЕП»).
Детальну інформацію щодо Всеукраїнських GLOBE Ігор 2019 – за
телефонами: 0975638794 (контактна особа – Федоренко Наталія Миколаївна),
або ж на сайті https://nenc.gov.ua/globe/.
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