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Програма онлайн
«Всеукраїнської «ЕКО+ЕТНО+AРТ» ініціативи:

креативна НЕ конференція»

Студії:

10.00 - 11.00 Сheck point 1: Реєстрація-підключення учасників,
                       модераторів, гостей, партнерів

11.00 - 11.20 Opening of the event: Офіційне відкриття.
                       Привітання від організаторів та офіційних представників

11.20 - 11.30 Сheck point 2: Перепідключення модераторів, учасників,
                       гостей до онлайн-секцій

11.30 - 13.30 Pleasant communication: Робота в онлайн-студіях

13.30 - 14.00 Refueling break

14.00 – 14.45 Creative stop: Майстер-класи від майстрів і майстринь

14.45      Сheck point 3: Урочисте закриття. Підведення підсумків.
            Оголошення результатів роботи 

1. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ СЕМІНАР у форматі OpenTalk: 
«Сучасний екологічний нетворкінг в Україні: можливості навчальних закладів»
за участю державних інституцій, національних парків та заповідників, 
екологічних активістів; учасники семінару – керівники команд

2. YOUTH ECO-CHALLENGE:
«Екологічні настанови традиційної української культури»

3. «ПЕЧА-КУЧА» (PechaKucha).«ЕcoFood. НЕМАТЕРІАЛЬНА СПАДЩИНА
ЮНЕСКО»

4. СТРАТЕГІЧНА ПРОЄКТНА СЕСІЯ: «Еко-освітній нетворкінг в
умовах карантину. Ініціативи. Ідея. Челенджі»

5. ІНТЕРАКТИВНА ОНЛАЙН-ВІТАЛЬНЯ: «Відкритий мікрофон» 

Партнери і спонсори:

За підтримки:

Благодійний фонд «Фонд захисту біорізноманіття України»
Видавництво «РАНОК»
Громадська організація «Друге життя»
Громадська організація «Центр екологічних ініціатив «Екодія»
Європейське товариство дикої природи
Карпатський біосферний заповідник
Квест-кімната «The HOUSE quest&party»
Компанія екологічної продукції «Sungura»
Комунальне підприємство «Водно-інформаційний центр» («Музей води») 
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс» 
КП «Київський метрополітен»
Культурний проєкт «Мармур» та бренд «Marmurstore»
Міжнародна громадська організація «Рада з екологічної безпеки»
Національний комплекс «Експоцентр України» («ВДНГ»)
Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогів) 
Національний природний парк «Голосіївський»
Національний природний парк «Гуцульщина»

Національний природний парк «Святі гори»
Національний транспортний університет

Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку» за підтримки
Програми малих грантів ПРООН-ГЕФ
Рожнівський навчально-виховний комплекс «Гуцульщина» імені Ф. Погребенника
Рух «Зелені бібліотеки» в Україні
Харківська приватна школа «Ранок»
Фонд «Бібліотечна країна»
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Міністерства освіти і науки України
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
Міжнародного проєкту «Асоційовані школи ЮНЕСКО»
(Національний координатор мережі Асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні)
Державного агенства України з питань мистецтв та мистецької освіти
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Відділу молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

See you later!



Вітаємо
учасників «Всеукраїнської «ЕКО+ЕТНО+AРТ» ініціативи:

креативна НЕ конференція»

Богодухівська гімназія №1
Богодухівської районної ради Харківської області

Броварська гімназія ім. С.І. Олійника
Броварської міської ради Київської області

Гімназія «Діалог» м. Києва

Гімназія №2 м. Хмельницького

Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини
з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
Гімназія міжнародних відносин №323
з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва

Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро»

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс
«Cпеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням
української мови – гімназія №39 імені гетьмана України
Богдана Хмельницького» Деснянського району м. Києва»

Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа
I-III ступенів №26 Полтавської міської ради Полтавської області»

Львівська українська приватна гімназія-Ліцей

Навчально-виховний комплекс
«Школа І ступеня – гімназія «Оболонь»

Навчально-виховний комплекс №30 «ЕКОНАД» м. Києва

Навчально-виховний комплекс №176
(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням
іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) м.Києва

Одеська приватна спеціалізована школа I-III ступенів «Гармонiя»

Перша міська гімназія Черкаської міської ради



Печерська гімназія №75 Печерського району м. Києва

Полтавський приватний навчально-виховний комплекс
«Паросток» Полтавської області

Рожнівський ліцей «Гуцульщина» імені Федора Погребенника
Рожнівської сільської ради Косівського району
Івано-Франківської області

Святогірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Слов'янської міської ради Донецької області

Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс
«Спеціалізована школа-колегіум Національного університету
«Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради
Луганської області

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №82 ім. Т.Г. Шевченка
з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
англійської мови №85

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №57
з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського
району м. Києва

Спеціалізована школа №16 з поглибленим вивченням
англійської мови м. Києва

Спеціалізована школа №80 міста Києва з поглибленим
вивченням іноземних мов м. Києва

Харківська гімназія №1 Харківської міської ради
Харківської області

Харківський приватний ліцей «Школа «Ранок»
Харківської області

Чернігівський ліцей №22

Школа І-ІІІ ступенів №119 Деснянського району м. Києва


