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Директорам закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної середньої
освіти
Про дистанційне проведення весняної сесії
Природничої школи учнівської молоді
у 2020/2021 навчальному році
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України 24.11.2020 р.
№ 1452, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно
з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка з 30 березня по
2 квітня 2021 року проведуть весняну сесію Природничої школи учнівської
молоді (далі — Школа) у дистанційному форматі.
До участі у весняній сесії запрошуються слухачі І та ІІ курсів згідно
облікового складу Школи, зазначеного у наказі НЕНЦ № 72-о від 28.10.2020 р.
«Про підсумки дистанційного проведення осінньої сесії у режимі онлайн
Природничої школи учнівської молоді 2020 року».
Для підтвердження участі слухачам облікового складу Школи необхідно до
22 березня пройти обов’язкову реєстрацію за посиланням форма для заповнення.
Дистанційний процес опосередкованої взаємодії зі слухачами Школи,
відбуватиметься у зазначений період за окремим розкладом наукових відділень
ПШУМ.
Доступ до матеріалів занять буде відкритий о 09:00 30 березня 2021 року,
доступ до підсумкових тестових завдань з базових дисциплін і контрольних робіт
буде відкритий у обмежений час відповідно до розкладу.
Тримати зворотній зв’язок зі слухачами Школи викладачі будуть через
електронну пошту та інші дистанційні технології.
За підсумками повного дворічного циклу навчання в Школі, випускникам
будуть вручені Свідоцтва про позашкільну освіту, а слухачів І курсу буде
переведено на ІІ рік навчання. Відповідний наказ буде розміщено на сайті
https://nenc.gov.ua.
На сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua/, в рубриці «ПШУМ» лівої бічної
колонки (сайдбарі), розміщено посилання на інформаційні матеріали на
допомогу слухачам Школи.
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