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Директорам закладів загальної
середньої освіти
Директорам закладів позашкільної
освіти
Щодо змін у проведенні організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю,
семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти, запланованих
на березень-травень 2020 року
У зв’язку із запровадженням в Україні режиму надзвичайної ситуації,
продовження карантинних заходів до 24 квітня та зважаючи на непереборні
обставини, спричинені поширенням епідемії вірусу COVID-19, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України прийняв рішення щодо відтермінування (переформатування)
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю, семінарівпрактикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти,
попередньо запланованих на березень-травень 2020 року.
Переведено на дистанційну форму проведення:
- Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об'єктиві натураліста 2020», який
раніше був запланований на 24 - 27 березня 2020 року (лист НЕНЦ від 25
лютого 2020 р. № 69) і потім перенесений на червень (лист НЕНЦ від 11
березня 2020 р. № 83);
- Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча
Україна», який раніше був запланований на 12 - 15 травня 2020 року (лист
НЕНЦ від 06 березня 2020 р. № 79);
- весняна сесія у Природничій школі учнівської молоді », яка раніше була
запланована на 16 - 20 березня 2020 року і потім перенесена на 13-16 квітня
(лист НЕНЦ від 11 березня 2020 р. № 83).
- очний тур фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і
генетик», який раніше був запланований на 17-20 березня і перенесений на
13-16 квітня 2020 року (лист НЕНЦ від 11 березня 2020 р. № 83);
- Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників
закладів позашкільної освіти, які раніше були заплановані на 16 - 20 березня
2020 року (лист НЕНЦ від 19 грудня 2019 р. № 381) і потім перенесені на 1317 квітня (лист НЕНЦ від 11 березня 2020 р. № 83);

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом»,
яку раніше було заплановано на 19 - 20 березня 2020 року (лист НЕНЦ від 16
грудня 2019 р. № 377) і потім перенесена на 22-23 квітня (лист НЕНЦ від 11
березня 2020 р. № 83) проводитиметься у вигляді он-лайн конференції.
Щодо строків та механізмів проведення вищезазначених заходів
учасники у кожному конкретному випадку будуть поінформовані окремо.
Перенесено на вересень-жовтень 2020 року:
- Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім», який раніше був
запланований на 06-09 квітня (лист НЕНЦ від 27 лютого 2020 р. № 71) і
потім перенесений на 18-21 травня ц.р. (лист НЕНЦ від 20 березня 2020 р. №
90);
- ІІ етап Всеукраїнського екологічного конкурсу наукових проектів з охорони
довкілля «DreamECO 2020», який раніше був запланований на 10 – 13 квітня
2020 року (лист НЕНЦ від 13 лютого 2020 р. № 52) і потім перенесений на
15-16 травня (лист НЕНЦ від 16 березня 2020 р. № 88);
- тренінг "Школа виховника", який раніше був запланований на 19 березня
2020 року (лист НЕНЦ від 25 лютого 2020 р. № 66) і потім перенесений на 16
квітня (лист НЕНЦ від 11 березня 2020 р. № 83);
- Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму (вікова категорія 12-15 років), який
раніше був запланований на 12-15 травня (лист НЕНЦ № 89 від 16.03.2020
р.);
- Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з
природознавства «Юний дослідник».
Організацію оздоровчих та відпочинкових змін на базі державного
підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (для учасникам
Всеукраїнського форуму юних натуралістів) та державного підприємства
„Український дитячий центр «Молода гвардія»” (для учасників
Всеукраїнського форуму юних екологів України) поки що призупинено.
Строки
проведення
заочних
організаційно-масових
заходів
залишаються без змін.
Просимо відкоригувати місцеве планування відповідно до
вищезазначених змін у проведенні організаційно-масових заходів. Всі
останні новини на сайті: https://nenc.gov.ua.
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