МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _15.01.2015_ № _3/3-9-19-15_
На № _________ від ___________
Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнського
екологічного форуму
Міністерство інформує, що 4-5 березня 2015 року в м. Київ
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді за сприяння
Національної екологічної Ради України буде проведений Всеукраїнський
екологічний форум «Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки,
інновації» (додаток 1).
Мета заходу – розроблення стратегії розвитку екологічної освіти; сприяння
співпраці навчальних закладів, органів державної влади, громадських організацій
щодо екологічного виховання дітей та молоді; розвиток міжнародного
співробітництва у галузі збереженні довкілля.
До участі в заході запрошуються методисти та керівники творчих
учнівських об’єднань екологічного напряму позашкільних і загальноосвітніх
навчальних закладів, керівники дитячих громадських екологічних організацій.
У програмі Форуму – пленарні та секційні засідання, дискусійні
майданчики, «круглі столи», презентації, виставки тощо.
За підсумками роботи Форуму буде виданий збірник матеріалів.
Для участі у заході необхідно до 15 лютого ц. р. пройти онлайн-реєстрацію
за адресою:
https://docs.google.com/forms/d/1zXoHI0VoGMJziNj0LpNrniykx31W5S5oY_CcQw9
EvBY/viewform та подати методичні матеріали або тези доповідей на електронну
адресу: nenc@nenc.gov.ua (тема листа – «Екологічний форум»).
Заїзд та реєстрація учасників – 4 березня до 13.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді.
Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі № 558 або
№ 181 до зупинки «Мостицька».
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Від`їзд – 5 березня після 15.00 год. Учасників Форуму просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.
Просимо взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90, 430-04-91,
(контактна особа – Радченко Тамара Дмитрівна); e-mail: radchenko@nenc.gov.ua;
сайт: www.nenc.gov.ua.
Додаток: на 2 арк.
Директор департаменту

Середняцька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60

В. В. Супрун
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Додаток 1
до листа МОН України
від 15.01.2015 № 3/3-9-19-15
Проект програми
Національного форуму
«Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації»
4 березня (середа)
9.00–13.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників Форуму
9.00–18.00 Відвідування учасниками Форуму тематичних виставок:
«Програмно-методичне забезпечення екологічної освіти в Україні»
та презентаційно-ділової зони «Візітівка практитичних дій»
14.00–14.30 Урочисте відкриття Форуму (актова зала)
Вітальне слово:
- представника Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради
України;
- представника Міністерства освіти і науки України;
- представника Міністерства екології та природних ресурсів
України;
- представника Національної академії педагогічних наук України;
- представника Національної екологічної Ради України.
14.30–16.00 Пленарне засідання. Робота сесій:
І сесія. Тема: «Пріоритети екологічної освіти та освіти для
збалансованого розвитку в Україні».
ІІ сесія. Тема: «Екологічні округи: необхідність, можливість,
досвід створення».
Відкритий мікрофон. Обговорення питань.
16.00-16.30

Кава-брейк

16.30-18.00

Продовження роботи сесій.
ІІІ сесія. Тема: «Адаптація українського законодавства до
європейських вимог та стандартів у сфері освіти збалансованого
розвитку»
Відкритий мікрофон.

18.00-19.00

Вечеря
5 березня (четвер)

9.30–11.30

Ярмарок ідей
майданчиків.

в

екологічній

освіті.

Робота

дискусійних

Дискусійний майданчик №1 «Освіта і наукове забезпечення –
ключовий чинник у сфері освіти для збалансованого розвитку»;

4

Дискусійний майданчик №2 «Новітні технології навчання в
еколого-освітній діяльності»;
Дискусійний майданчик №3 «Еколого-освітня діяльність на
територіях природно-заповідного фонду»;
Дискусійний
програми –
спонсори)»;

11.30-12.00
12.00-13.00

майданчик №4 «Міжнародні
гранти (учасники, переможці,

еколого-освітні
організатори і

Дискусійний майданчик №5 «Екологічна просвіта та участь
громадськості у формуванні екологічної політики в Україні».
Кава-брейк
Круглий стіл «Міжгалузеве співробітництво у сфері освіти для
збалансованого розвитку»

13.00–14.00
Підведення підсумків Форуму.
Прийняття резолюції учасниками Національного екологічного
форуму «Екологічна освіта та освіта для збалансованого розвитку:
проблеми, пошуки, інновації».
З 14.00

Від`їзд

