«20» вересня 2022 р.

№ 172

Директорам обласних закладів
позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму
(станцій юних натуралістів)
Про проведення
Всеукраїнського форуму
учнівської молоді
«Кращі практики природознавців»
В умовах збройної агресії росії проти України заклади позашкільної освіти
продовжують активно працювати для розвитку творчих здібностей дітей і молоді,
забезпечуючи їх змістовне дозвілля та психологічну підтримку.
З метою розвитку учнівського дослідництва, Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді МОН України ініціює проведення
Всеукраїнського форуму учнівської молоді «Кращі практики природознавців» 23-24
листопада ц.р. (додаток 1 до листа НЕНЦ «Умови проведення»).
Захід проводиться в змішаному форматі (онлайн та офлайн).
Відповідно до безпекової ситуації в країні формат проведення заходу може бути
змінений, про що заклади будуть повідомлені окремим листом.
До участі в заході запрошуються команди творчих учнівських об’єднань
еколого-натуралістичного напряму загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів областей та міста Києва. До складу команди входять 6 осіб: 5 учнів та 1
керівник.
Формування складу команди, підготовка до участі в заході покладається на
обласні еколого-натуралістичні центри (станції юних натуралістів). Кожний регіон
представляє одна команда.
Для участі у форумі необхідно до 11 листопада 2022 року подати заявку в
електронному вигляді на електронну адресу: petlitskaya@nenc.gov.ua (тема листа
«Форум учнівської молоді»). За поданими заявками буде формуватися зміст програми
(зразок заявки див. додаток 2 до листа НЕНЦ).
Координатор проекту: Вікторія Петлицька, контактний номер: 0987282364.
Детальна інформація − за телефонами: 0 (44) 430-04-91, 430-00-64.

Директор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

Додаток 1 до листа НЕНЦ
№ 172 від 20 вересня 2022 р.
Умови проведення Всеукраїнського форуму учнівської молоді «Кращі
практики природознавців»
Мета та завдання:
Мета- підтримати учнівські ініціативи, залучити молодь до заходів щодо
поліпшення стану довкілля.
Завдання:
обговорити ідеї та прагнення учнівської молоді в науковій та освітній галузі, а
також можливі шляхи досягнення цілей;
розвиток учнівського підприємництва;
розвиток соціальної відповідальності;
демонстрація реалізованих ініціатив;
обмін досвідом.
Учасники:
До участі в заході запрошуються команди творчих учнівських об’єднань екологонатуралістичного напряму загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
областей та міста Києва.
До складу команди входять 6 осіб: 5 учнів та 1 керівник.
Програма:
Команди презентують проекти в трьох напрямах (на вибір):
-«Діти і наука»;
-«Розвиток учнівського підприємництва»;
-«Твої ідеї змінять світ».
Проекти направлені на те, щоб дізнатися про що думає, як розуміє учнівська
молодь сучасні процеси в державі (освіта, наука, позашкільний навчальний заклад:
екологічність, комфортність, безпечність; різі сфери діяльності), що хотіли б змінити і
якими механізмами та інструментами при цьому керувалися б. Тобто дають відповідь
на питання: що? як? навіщо? який кінцевий результат?
Презентація проекту відбувається у вигляді інфографіки. Тривалість виступу- 15 хв.
Команда може презентувати декілька проектів.
Кожний напрям закінчується обговоренням проектів. В обговоренні беруть участь
команди, запрошені фахівці, експерти, профільні вчені.
Під час форуму для педагогів буде організована робота освітянської віртуальної
студії «Освітні тренди позашкілля». Учасники презентують новаторські підходи в
організації освітнього процесу з учнівською молоддю. Тривалість виступу-презентації
– до 10 хв.
Підсумки:
Всі учасники форуму отримають нагородні матеріали.

Додаток 2 до листа НЕНЦ
№ від 20 листопада 2022 р.
Заявка на участь у Всеукраїнському форумі учнівської молоді «Кращі
практики природознавців
______________________________________________________________
(назва позашкільного навчального закладу, область)
№№

ПІБ

Назва творчого
учнівського об’єднання

Керівник команди_________________________________________________
посада___________________________________________________________
напрям (-ми) учнівського проекту (-ів)_________________________________
_________________________________________________________________
тема______________________________________________________________
Планую виступ під час роботи освітянської студії (так, ні)
__________________________________________________________________
(якщо так, написати тему виступу)
Контактний телефон, електронна адреса керівника
__________________________________________________________________
Керівник установи

