file_0.emf
 

 


file_1.doc


�









thumbnail_0.emf
 

 



file_2.doc


�









thumbnail_1.wmf
 

 




Міністерство освіти і науки України

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, 
КРАЄЗНАВСТВА І ТУРИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
вул. П. Пестеля, 5-7, м. Київ, 01135, тел/факс:  (044) 531-19-98, 531-90-68
Поштова адреса: Київ-135, а/с 190
е-mail: center.patriotua@gmail.com, http://ukrjuntur.org.ua
Код ЄДРПОУ 02124568 _______________________________________________________________

11.09.2020 № 169


Директорам обласних та Київського міського центрів національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, станцій юних туристів

Про проведення семінарів-тренінгів
Школи виховників джур (ШВД)
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») у 2020 році

	Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді спільно з Міністерством молоді та спорту України і Молодіжним клубом «Джура» запланував та проводить цикл семінарів-тренінгів організаторів, керівників роїв, організаторів роботи куренів, виховників, тренерів, членів таборової старшини, суддів та волонтерів Школи виховників джур (ШВД) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра «Джура»), а саме:
	1. Організаторів гри «Джура» в закладах освіти, молодіжних та дитячих громадських організаціях, виховників роїв, організаторів роботи куренів, тренерів, волонтерів гри «Джура»:
	- Харківська область, м. Харків (11-13 вересня 2020 року, організатор – Янов Віталій Миколайович, 097-509-01-58).
	
	2. Виховників роїв, організаторів роботи куренів, тренерів, волонтерів гри «Джура»:
	- Київська область, м. Переяслав (9-11 жовтня 2020 року, організатор - Рондзістий Тарас Іванович, 098-098-70-57);
	- Тернопільська область, м. Бережани (30 жовтня – 01 листопада 2020 року, організатор – Гребеняк Тарас Володимирович, 095-534-67-88);
	- Черкаська область, м. Черкаси (13-15 листопада 2020 року, організатор - Шевчук Віктор Володимирович, 068-106-93-47);
	- Чернігівська область, Чернігівський район, с. Количівка, урочище «Гора-1» (27-29 листопада 2020 року, організатор - Рондзістий Тарас Іванович, 098-098-70-57).
	
	3. Організаторів, членів таборової старшини, суддів підсумкових етапів гри «Джура», волонтерів:
	- Сумська область, Державний позашкільний оздоровчий заклад санаторного типу «Ровесник» м. Суми  (16-25 жовтня 2020 року, організатор – Палієв Юрій Володимирович, 067-665-68-49);
	- Вінницька область (листопад 2020 року). 
	Враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» зі змінами, семінар у Харківській області перенесено. Про терміни проведення семінару буде повідомлено окремо.
	З метою підготовки до проведення семінарів-тренінгів просимо до 30 вересня 2020 р. попередньо повідомити про намір взяти участь у вищезазначених заходах. Відповіді надсилати на електронну адресу cnpv_patriot@ukr.net
	Відповідно до вимог щодо участі у семінарах-тренінгах кожен учасник повинен обовʼязково  надати персональне зголошення на кожен семінар окремо за посиланням: 
https://bit.ly/3k1wMOG
	
	Просимо звернути увагу, що при проведенні обласних семінарів у рамках управлінь (департаментів) освіти на місцях рекомендуємо використовувати Типову програму ШВД та надавати УДЦНПВКТУМ інформацію про час, місце та орієнтовну програму семінарів для здійснення інформаційно-методичної підтримки зазначених заходів. 
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