Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТРУЧНІВСЬКОЇМОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«01» грудня 2021 р.
На № ________ від ___

№ 254

Директорам
закладів
позашкільної
освіти
екологонатуралістичного профілю
Щодо узагальнення інноваційного досвіду в
освітньому процесі закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного профілю
у 2021 р.
Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2021 р.,
затвердженого наказом МОН України №1452 від 24.11.2020 р. та листа НЕНЦ
від 15.09.2021р. №193, 15 грудня ц.р. на засіданні розширеної педагогічної
ради НЕНЦ в онлайн режимі передбачено узагальнення досвіду інноваційної
діяльності в освітньому процесі:
1.
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді з теми: «Впровадження вирощування
біопаливних культур в практику роботи закладу позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму (з досвіду роботи Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді)»;
2.
Філії комунального закладу
освіти
«Обласний
екологонатуралістичний центр учнівської молоді «Шафран»» Дніпропетровської
області з теми: «Соціальне партнерство як чинник успішного
функціонування закладу позашкільної освіти в умовах децентралізації»;
3.
Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та
молоді» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради
Запорізької області з теми: «Розвиток системи комфортно-адаптивних умов
спілкування дитини з природними об’єктами»;
4.
Комунального закладу «Таращанська районна станція юних
натуралістів» з теми: «Формування морально-ціннісних орієнтацій,
самовизначення та самореалізації вихованців в процесі діяльності закладу
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму»;

5.
Філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді «Арніка» з теми: «Організація освітнього процесу та
відпочинку учнівської молоді у Воловецькій філії ЗОЕНЦ «Арніка».
Даний досвід буде розміщений на сайті НЕНЦ МОН України з метою
його розповсюдження, поширення в педагогічну практику та популяризації
інноваційної педагогічної ідеї.
Регламент роботи педагогічної ради НЕНЦ: 15 грудня 2021 р., з 10:00
до 13:00 за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRkMGM5NjUtM2M0MC00ZjQzLW
JkZjEtNTEzYjliOTY3MDlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222406ee14-ec5f4a45-ab58-fa306f78e9e4%22%2c%22Oid%22%3a%22a581b2e9-0562-479f-bff8fb059adbb5a6%22%7d

Контактна інформація: тел./факс (044) 430-02-60 (Володимир
Вербицький), (044) 430-04-91 (Людмила Цюнь), сайт НЕНЦ:
https://nenc.gov.ua
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